REFERAT FRA GENERALFORSAMLING DEN 25. FEBRUAR 2010, KL. 19.00
Tilstede: 48 personer inkl. Bestyrelsen – sidste år 17.
Konstitueret formand Svend Lehmann bød velkommen til de mange fremmødte.
Der var afbud fra bestyrelsesmedlem Henrik K. Nielsen.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Niels Filt, som blev valgt med akklamation.
Han takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, at dagsordenen var
sat korrekt op iht. klubbens love – samt at diverse opråb og tilråb tilsyneladende påvirket fremmødet.
2. Formandens beretning
Den konstituerede formand, næstformand Svend Lehmann indledte med at understrege, at vi i år har mindst
1 formandskandidat.
Sæsonen generelt
Bestyrelsen havde primært bestræbt sig på, at holde skuden sejlende.
Der blev afholdt de traditionelle arrangementer som standerhejsning, kick off, klubmesterskaber, pokalfest
og nu generalforsamling. Med stor hjælp fra ildsjæle udenfor bestyrelsen.
Uviklingsplan
Bestyrelsen arvede en Udviklingsplan fra den forrige bestyrelse, men har hverken haft tid eller ressourcer til
at følge op på det store arbejde, der er lagt i denne. Svend beklagede sin udtalelse om udviklingsplanen som
”varm luft” ved standerhejsningen – den gav anledning til unødige misforståelser.
Medlemstallet
Medlemstallet er desværre fortsat faldet – i år fra 479 til 406. En tendens i de fleste klubber i Danmark. Vi
håber i første omgang, at kunne stabilisere tallet – og dernæst at forbedre det, bl.a. ved at hverve nye
medlemmer fra virksomheder i nærområdet.
Økonomi
Der har været et historisk underskud på 76.000 kr, som har foranlediget store besparelser i Budget 2010.
Bestyrelsen vedgår de trufne beslutninger og som Svend sagde: ”Der har ikke været underslæb i
nævneværdig grad – derimod har arbejdet indimellem været oplevet som overslæb”.
Bestyrelsen afleverer et gennemarbejdet budget i balance – baseret på et grundigt og tidkrævende arbejde.
Formandskandidaten har været med i budgetarbejdet, og bidraget til, at det fremstår som et godt afsæt for
den nye bestyrelse.
Information
Desværre har vi ikke kunnet udsende vores populære klubblad, Baghånden. Der har ikke været nogen til at
løfte denne opgave.
Vi har styrket informationen via vores hjemmeside – og i.f.m. med generalforsamlingen via e-mail.
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Niels Badstue har som webmaster gjort et stort arbejde, men ønsker flere indlæg, hvis siden skal fungere som
den primære information til medlemmerne. Det er desuden nødvendigt at få oplyst de korrekte e-mail
adresser.
Anlæg
Der har igen i år været indbrud og hærværk på udendørsanlægget.
I Hal 2 har der været store problemer med temperatur og støj. Årsagen til temperaturfaldet skyldtes til dels
ombygningen af Hjortespringbadet. Fremløbstemperaturen faldt fra 70 grader til 35. Erik Bovin har gjort et
prisværdigt stort arbejde med at får styr på tingene.
Vi har et godt samarbejde med gartnerne og Skinderskovhallens ledelse og personale.
Sportslige resultater
3 ungdomshold deltog i SLTU udendørs turneringerne.U16 blev nr. 4 af 6, U14 nr.5 af 6 og U10 trak sig
inden sidste kamp. Ingen ungdomsspillere deltog i individuelle turneringer.
Der har været afholdt minitennis og familietennis. Tennis by night havde desværre en meget beskeden
tilslutning. Der blev ikke tilbudt tur til Lalandia i år, da vi ikke havde de fornødne ledere.
Indendørs rykkede klubbens 1. hold op i 3.division. Flot gået – desværre er holdet lige nu truet af
nedrykning.
Svend vandt bronze og sølv ved Veteran DM i aldersgruppen 70+.
Seniorerne deltog udendørs med 1. og 2. holdet samt 4 veteranhold. 1. holdet deltog i oprykningsspillet til 3.
division, men forbliver i Sjællandsserien.
Veteranholdet 50/55+ rykkede op i serie1. Stort tillykke.
Klubmesterskaber, Finaledag, Pokalfest.
Finaledagen for klubmesterskaberne blev afviklet i strålende sol og med traktement hele dagen. Meget
vellykket. Tak til arrangørerne af såvel klubmesterskaberne som den vellykkede Pokalfest.
Desværre er ikke alle klubmestrene noteret på vores hjemmeside – det må vi have på plads.
Bredden
Breddeudvalget har afholdt et spektrum af aktiviteter, diverse Hyg-ind-er både sommer og vinter samt
Formiddagsturneringen, med varierende tilslutning, men til stor glæde. Tak til arrangørerne.
HI
Herlev Idrætsforening er på vej med en række projekter, hvoraf 3 er særlig interessante for tennis.
Fælles sekretariat, Samarbejde mellem skoleidræt og idrætsforeninger samt Foreningsfitness, som gerne
skulle starte ved genåbningen af Hjortespringbadet..
Borgmestermøde
Svend havde for to dage siden været til møde med borgmesteren, for at få afklaret om kommunen er villig til
at overtage vores hal på sigt - da vi har store udgifter, som meget vel kan vokse.
Kommunen er ikke for nærværende interesseret i en aftale om overtagelse, men lovede økonomisk støtte. Så
klubben bl.a. kan iværksætte nye tiltag med at få flere medlemmer og fastholde disse.
Forvaltningsmøde
Svend havde på dagen været til møde med ”Idrætsforvaltningen” om de nye betingelser for ansøgning af
idrætsfaciliteter, som efter klubbens opfattelse er tidsrøvende og frem for alt ikke tilgodeser de særlige
forhold omkring tennis. Det primære resultat blev, at der var forståelse for de særlige forhold omkring
udendørs tennis – og vi skal således ikke presse aktiviteterne på Ettehavevej ind i et skema – i denne
omgang.
Tak
Til slut takkede Svend alle, der har været med til at bære klubben gennem det forløbne år – i særdeleshed
bestyrelsen.
Dirigenten takkede Svend for beretningen.
Godkendelse
Der var ikke spørgsmål til beretningen, og den blev godkendt med akklamation.
3. Eventuelle udvalgsberetninger
Ingen udvalg havde særskilte beretninger, de var indeholdt i næstformandens beretning.
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4. Regnskabsberetning
Helle Bovin fremlagde det udleverede regnskab og påpegede indledningsvis, at der var indtægter på 808.853
og udgifter på 885.291, hvilket gav et underskud på 76.438,- kr.
De primære årsager til det store underskud var faldende sommerkontingent, faldende kommunale tilskud
som følge af færre ungdomsspillere samt manglende sponsorindtægter. Den eneste sponsor havde været
Svend Lehmann, med de 1000 kr. han modtog i.f.m. forbindelse med Herlev Kommunes Idrætsfest for
særlige idrætspræstationer i 2008. På udgiftssiden var det hovedsagelig arrangementer & gaver samt
trænerløn/ -vederlag, der var steget meget.
Der blev samtidig fremlagt budget for 2010, og af dette fremgår det, at der er taget højde for disse forhold
fremover.
Da regnskab og budget blev fremlagt samtidig – post for post - blev den efterfølgende spørgerunde en
blanding af spørgsmål til begge dele. Spørgsmålene er her taget i kronologisk orden.
Det blev slået fast, at regnskabet forelægges til godkendelse af generalforsamlingen, medens budgettet kun
forelægges til orientering.
Spørgsmål: Note 5 angiver i budgettet 30.000 kr. til motionisttræning - dette er en stor ændring?
Svar: Vi skylder vores motionister bedre træningstilbud, og de betaler selv halvdelen - se note 3.
Spørgsmål: Note 5 angiver i budgettet, at lønnen til juniortrænerne falder drastisk. Hvorfor?. Hvad er
forskellen mellem lønnen til cheftræner og juniortrænere?
Svar: Ungdomsudvalgsformanden bemærkede, at det faldende medlemstal på juniorsiden betyder færre
træningstimer. Cheftræneren deltager også i juniortræningen, og vi søger nu en cheftræner, som skal have en
væsentlig lavere timesats. Forskellen på lønsatserne er for indeværende en faktor 3,5. Juniortrænerne
forventes i øvrigt at få en lille lønstigning.
Spørgsmål: I budgettet regner man med næsten uændret medlemstal i forhold til 2009. Er det ikke
optimistisk - især set i lyset af de foregående års store frafald?
Svar: Vi har sat os som mål, at stabilisere medlemstallet med en række tiltag.
Spørgsmål: Har bestyrelsen overvejet kontingentforhøjelse?
Svar: Det har været vendt – men hurtigt forladt, da både sommerkontingent og den indendørs baneleje blev
sat op med 20% så sent som i 2008 – men med den utilsigtede sideeffekt, at nogle meldte sig ud eller søgte et
billigere medlemskab som formiddagsmedlem.
Spørgsmål: Hvorfor har bestyrelsen ikke skredet ind, da den så de faldende indtægter?
Svar: Det var i maj/juni vi så det faldende medlemstal for alvor. Svend fortryder, at det ikke straks gav
anledning til en trimning af det arvede budget, men først efter sommerferien foranledigede fokus på
besparelser.
Driftsregnskabet blev derefter godkendt, og budgettet taget til efterretning.
Balancen, som ikke blev gennemgået under fremlæggelsen af regnskabet, blev derefter gennemgået.
Spørgsmål: Hvad er banefonden?
Svend oplyste, at det er en reservekonto, hvor der er indsat penge til forudsete/uforudsete reparationer m. m.
vedr. hal 2. Han påpegede i øvrigt, at hallen blev etableret i 1990 til en pris af 3 millioner, og som man kan
se af balancen, er der næsten afdraget halvdelen – men der resterer 10 år.
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Årsregnskabet blev herefter godkendt – som helhed.
5. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag
6. Valg
Da flere bestyrelsesmedlemmer og suppleanter havde valgt at stoppe - i tide eller utide - skulle der vælges
medlemmer til en ny bestyrelse samt nye suppleanter.
Resultatet blev følgende:
Formand
- Anni B. Møller – opstillet af bestyrelsen og valgt for 2 år.
Kasserer
- Helle Bovin – ikke på valg – ønsker at udtræde efter 1. år af valgperioden.
- Ole Andersen – opstillet af bestyrelsen og valgt for1 år.
Øvrige bestyrelse
- Svend Lehmann – valgt for 1 år – ønsker at udtræde af bestyrelsen.
- Henrik K. Nielsen – ikke på valg – ønsker at udtræde af bestyrelsen.
- Robert Højer – opstillet af bestyrelsen og valgt for 2 år.
- Hanne Mortensen – ikke på valg- fortsætter.
- Steen Dinesen – ikke på valg - fortsætter.
Suppleanter:
- Helge Olsen – ønsker at udtræde af bestyrelsen.
- Niels Badstue – opstilles af bestyrelsen og genvalgt.
Ole Olsen påpegede her, at bestyrelsen vist havde overset, at der i.h.t. til vedtægterne skal vælges mindst en
1. og en 2. suppleant – og stillede sig samtidig til rådighed.
- Ole Olsen – opstillet med stor hast af bestyrelsen og valgt som 2.suppleant..
Revisor:
- Carl Johan Petersen – opstillet af bestyrelsen og genvalgt.
Revisor suppleant:
- Lillian Grenaa – ønsker at fratræde.
- Phillip Addis – opstillet af bestyrelsen og valgt.
Alle de opstillede blev valgt med akklamation!!!.
Den nye bestyrelse, suppleanter, revisor og revisorsuppleant er markeret med kursiv.
Senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling skal den nye bestyrelse afholde sit første møde.
7. Debat om afdelingens fremtid.
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Anni B. Møller takkede for valget, og fortalte, at hun havde deltaget i bestyrelsesmøderne, efter at hun havde
meldt sig som formandskandidat. Dette har givet et godt indblik i arbejdet, og havde medvirket til, at hun
kunne skrive sit såkaldte opråb på hjemmesiden.
Anni nævnte nogle af de indsatsområder, hun vil fokusere på som formand:
1. Rekruttering af frivillige til diverse arrangementer. Der har været mange, men der kan godt bruges flere.
Det er især svært at få kontakt til forældrene til ungdomsspillerne.
2. Der skal findes nye medlemmer, og vi skal fastholde dem, vi har. Det er svært som nyt medlem at komme
ind i klubben, og det skal gøres nemmere, at komme ind i de ”cirkler”, der findes i klubben.
2. Automatisering af det sure administrative arbejde i forbindelse med arbejdet i bestyrelsen. Vi skal have det
sjovt i bestyrelsen.
3. Mere information til medlemmerne – alt skal være åbent - bl.a. skal bestyrelsesreferater lægges på
hjemmesiden.
Der blev herefter åbnet for debat.
Christina, som startede igen i klubben i december, synes der var en dårlig stemning omkring 1.- 2. holdet, og
var ked af de kommentarer, der var kommet om dem, og spurgte, om vi fremover har 2 elitehold.
Svend Lehmann svarede, at bestyrelsen bestemt ikke har haft til hensigt at miskrediterer spillerne, men vi har
i sparerunden naturligvis fokuseret på de store trænerudgifter. Og i den forbindelse haft meningsudvekslinger
om elitens vilkår og rolle. Undervejs har der været et møde mellem vores såkaldte Trimningsudvalg og
spiller-repræsentanter. Det endelig resultat på dette område blev, at vi desværre måtte opsige kontrakten med
Thomas Rosenmejer, der har gjort et stort arbejde som cheftræner i klubben. Diskussionen om eliten er
bestemt ikke henlagt, men vil blive taget op af den nye bestyrelse. Herunder en afklaring af, hvor mange
såkaldte elitehold vi kan stille fremover.
Ole Olsen bemærkede, at hvis, man sparede på lønnen til cheftræner, risikerede at miste spillere, og spurgte
desuden til, hvad spillerne ville yde, som deres bidrag til en bedre udvikling.
Michael Dupont mente, at vi ikke kan fastholde niveauet med de spillere, der pt. er til rådighed, men han ser
frem til dialogen mellem spillere og bestyrelse.
Robert Højer nævnte, at han på bestyrelsens vegne havde ringet til 1. holds spillerne, for at få afklaret deres
stilling. Der var flere, som af forskellige årsager, meldte fra. Det ser ud til, at vi skal starte med næsten nyt 1.
hold.
Flemming Jørgensen sagde i den forbindelse, at man ikke skulle satse på flygtige medlemmer, men på
spillere, der føler noget for klubben – også i modgangstider.
Kim Borch bemærkede, at for ham var klubben en super elite motionsklub, hvor det sociale samvær betyder
meget – om ikke alt. Det var finaledagen et godt eksempel på.
Ole Olsen foreslog træningssessioner mellem 1.- 2. holds spillerne og de øvrige holdspillere/medlemmer, for
at man derigennem også kan lære hinanden bedre at kende socialt.
Patricia og Jonas blev takket for begyndertræningen, hvor der desværre ikke var den store deltagelse.
Anni B. Møller sagde, at bestyrelsen har fokus på området, og den arbejder på, at der bliver tilbudt træning
torsdag for begyndere og let øvede.
Ole Olsen har intentioner om at følge op på, hvilket niveau/interesse de nye medlemmer har, så de kan
hjælpes på vej - til den rigtige træning, de rigtige med- og modspillere. Finde sig til rette i et godt miljø.
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Annie Sørensen bemærkede, at man mangler medlemmer med gode idéer i Breddeudvalget.
8. Eventuelt
Standerhejsning
Standerhejsningen bliver i år lørdag 24. april kl. 10.00
Takkerier

Svend Lehmann startede med at fremhæve traditionen: At få sagt pænt farvel til dem – ikke mindst i
bestyrelsen - der har valgt at stoppe. Nu vi er på sparekur, er devisen: Lidt rødvin + godt med ord.
Helle Bovin, der har været kasserer i 4år, fik flasker og tak.
Helge Olsen som har været formand for driftsudvalget fik ligeledes flasker og tak.
Robert Højer, som har været bestyrelsen behjælpelig med budget og regnskab, fik også tak og flasker.
Svend Lehmann, som stopper efter 1 år ved roret, sluttede takkeriet med at sige: Tak for indsatsen Svend, du
kan tage to flasker – på vej ud.
Niels Badstue takkede Connie Petersson for sit store arbejde med børnene.
Svend Lehmann takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen, og overrakte et par flasker.
Og udtrykte til sidst et ønske om, at der efter et magert år for klubben, nu må komme fede år.
Der blev tilslut udbragt et trefoldigt leve for klubben.
Referent
Steen Dinesen
Efterskrift.
Efter at have læst mine notater grundigt igennem, har jeg ikke kunnet se nogen takke Svend Lehmann for
hans store arbejde i bestyrelsen. Jeg vil derfor benytte denne utraditionelle lejlighed til at takke Svend for et
stort og engageret arbejde, altid i klubbens interesse. Tak Svend!
Steen
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