
	  
	  

Optakt	  til	  generalforsamlingen	  	  
torsdag	  den	  10.	  februar	  2011	  kl.	  19:00	  
i	  Skinderskovhallens	  store	  mødelokale	  
	  

	   	   	   	   	  
	  

Den	  23.	  januar,	  2011	  
	  
	  
Kære	  medlemmer	  af	  HIT	   	   	   	  
	  
	  
Generalforsamlingen	  står	  atter	  for	  døren,	  og	  jeg	  håber,	  at	  vi	  også	  i	  år	  vil	  få	  et	  stort	  fremmøde.	  
Du	  kan	  på	  generalforsamlingen	  være	  med	  til	  at	  påvirke	  retningen	  og	  aktivitetsniveauet	  for	  
klubben.	  	  
	  
Frivillige	  søges	  
Tre	  bestyrelsesmedlemmer	  og	  en	  suppleant	  ønsker	  at	  fratræde.	  Hanne	  Mortensen,	  der	  har	  
arbejdet	  med	  mange	  af	  de	  praktiske	  arrangementer,	  blandt	  andet	  standerhejsning,	  kick-‐off	  og	  
klubmesterskaber;	  Steen	  Dinesen,	  der	  det	  sidste	  år	  har	  været	  driftsudvalgsformand;	  Ole	  
Andersen,	  der	  har	  været	  kasserer;	  samt	  Niels	  Badstue,	  der	  har	  haft	  mange	  kasketter:	  IT-‐chef,	  
webmaster	  og	  formand	  for	  Spille-‐	  og	  Ungdomsudvalget.	  	  
Heldigvis	  har	  vi	  allerede	  fundet	  en	  kandidat	  til	  kassererposten.	  Søren	  Aarup	  har	  sagt	  ja	  til	  at	  
stille	  op	  med	  det	  formål	  at	  arbejde	  for	  et	  fælles	  HI	  sekretariat	  og	  øget	  automatisering	  af	  
arbejdet	  via	  Globus	  Data.	  Claus	  Pallisgård	  og	  Susanne	  Hillman	  –	  begge	  forældre	  til	  juniorer	  –	  
har	  sagt	  ja	  til	  at	  træde	  ind	  i	  Ungdomsudvalget	  og	  eventuelt	  bestyrelsen.	  	  
Vi	  har	  dog	  stadig	  brug	  for	  flere	  frivillige	  for	  at	  få	  klubbens	  administrative	  rammer	  til	  at	  
fungere,	  f.eks.:	  	  
	  

• Formand	  for	  Driftsudvalget	  og	  medlem	  af	  bestyrelsen	  
• Webmaster	  
• Referent	  til	  generalforsamlingen	  

	  
Formand	  for	  driftsudvalget	  
Denne	  post	  har	  ansvaret	  for	  den	  daglige	  drift	  af	  klubhuset	  i	  samarbejde	  med	  den	  såkaldte	  
skraldemandsgruppe	  –	  en	  gruppe	  aktive,	  der	  står	  for	  meget	  af	  det	  daglige,	  praktiske	  arbejde.	  	  
Typiske	  opgaver	  for	  formanden	  for	  driftsudvalget	  er:	  åbning	  af	  klubhuset	  i	  slutningen	  af	  april,	  
kontakt	  til	  kommunens	  gartnere,	  der	  forestår	  vedligehold	  af	  baner,	  årligt	  møde	  med	  
kommunen	  om	  klubhuset	  (som	  kommunen	  ejer),	  kontakt	  til	  ansvarlig	  for	  rengøring,	  
koordinering	  af	  og	  kontakt	  til	  skraldemændene,	  planlægning	  af	  vedligehold	  af	  bygningen	  samt	  
–	  desværre	  –	  kontaktperson,	  når	  der	  har	  været	  indbrud.	  Steen	  Dinesen	  kan	  kontaktes	  på	  mail	  
(jette_steen@webspeed.dk),	  hvis	  du	  ønsker	  yderligere	  information	  om	  arbejdet	  som	  
driftsudvalgsformand.	  Det	  er	  en	  fordel,	  men	  ikke	  et	  krav,	  at	  man	  som	  driftsudvalgsformand	  er	  
medlem	  af	  bestyrelsen.	  	  
	  
Webmaster	  
Niels	  Badstue	  ønsker	  efter	  en	  del	  år	  som	  webmaster	  at	  stoppe.	  Han	  har	  selv	  bygget	  vores	  
nuværende	  hjemmeside	  op	  fra	  grunden.	  Der	  er	  dog	  sket	  meget	  på	  området	  siden,	  og	  han	  



synes,	  at	  en	  ny	  webmaster	  skal	  starte	  på	  en	  frisk	  og	  bygge	  en	  ny	  webside	  op	  med	  mulighed	  for	  
blogs,	  fleksibilitet	  til,	  at	  forskellige	  personer	  selv	  kan	  opdatere	  indholdet	  af	  webben	  og	  hvad	  
der	  ellers	  er	  blevet	  muligt	  på	  denne	  front.	  Der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  vores	  web	  bliver	  en	  mere	  
og	  mere	  vigtig	  del	  af	  kommunikationen	  internt	  i	  klubben,	  	  eksternt	  i	  forhold	  til	  at	  rekruttere	  
nye	  medlemmer	  og	  rent	  administrativt	  i	  forhold	  til	  at	  tilmelde	  sig	  træning	  og	  andre	  
arrangementer.	  Jeg	  håber	  derfor,	  at	  der	  blandt	  vores	  godt	  400	  medlemmer	  er	  én,	  der	  har	  lyst	  
til	  denne	  udfordring.	  	  Du	  kan	  kontakte	  Niels	  på	  webmaster@herlevtennis.dk,	  hvis	  du	  vil	  høre	  
mere	  om	  webmaster-‐jobbet.	  
	  
Referent	  til	  generalforsamlingen	  
Og	  som	  et	  praktisk	  eksempel	  på	  de	  mange	  små	  og	  store	  opgaver	  i	  klubben,	  der	  skal	  løses,	  
mangler	  vi	  også	  en	  referent	  til	  generalforsamlingen.	  Hvis	  du	  har	  lyst	  til	  at	  påtage	  dig	  denne	  
opgave,	  må	  du	  meget	  gerne	  kontakte	  mig	  på	  mail	  (formand@herlevtennis.dk).	  Dette	  gælder	  
også,	  hvis	  du	  har	  lyst	  til	  at	  give	  en	  hånd	  med	  i	  løbet	  af	  det	  kommende	  år	  af	  praktisk	  eller	  
administrativ	  karakter.	  	  
	  
	  
Nye	  vedtægter	  
Som	  det	  fremgår	  af	  dagordenen	  til	  generalforsamlingen	  fremlægger	  bestyrelsen	  forslag	  til	  nye	  
vedtægter.	  Det	  har	  især	  været	  drevet	  af	  to	  forskellige	  forhold:	  	  
	  

• Fleksibilitet	  i	  forbindelse	  med	  tegningsretten,	  daglig	  administration	  af	  
kassererfunktionen	  

• Udvalg	  og	  poster	  	  
	  
Tegningsretten	  i	  det	  daglige	  kassererarbejde	  
Nye	  EU-‐regler	  har	  betydet,	  at	  banken	  forholder	  sig	  meget	  bogstaveligt	  til	  vores	  regler	  omkring	  
tegningsret.	  I	  dag	  står	  der	  i	  vores	  vedtægter,	  at	  kasserer	  og	  formand	  i	  forening	  tegner	  
klubben.	  Det	  har	  i	  det	  sidste	  år	  betydet,	  at	  både	  kasserer	  og	  formanden	  har	  skullet	  godkende	  
alle	  udbetalinger	  via	  netbank.	  Det	  er	  selvsagt	  ikke	  særligt	  fleksibelt	  og	  har	  betydet	  både	  ekstra	  
arbejde	  og	  forsinkede	  udbetalinger.	  Den	  nuværende	  formulering	  betyder	  også,	  at	  vi	  ikke	  kan	  
få	  kasserer-‐opgaven	  løst	  helt	  eller	  delvist	  af	  3.	  part	  –	  f.eks.	  et	  fælles	  HI	  sekretariat.	  Vi	  foreslår	  
derfor	  en	  ændring	  af	  paragrafferne	  om	  tegningsretten.	  	  
	  
Udvalg	  og	  poster	  
De	  nuværende	  vedtægter	  definerer	  en	  række	  udvalgt	  og	  poster,	  som	  vi	  slet	  ikke	  i	  dag	  har	  
frivillige	  eller	  aktivitetsniveau	  til	  at	  besætte.	  I	  forslaget	  til	  nye	  vedtægter	  er	  det	  derfor	  i	  højere	  
grad	  lagt	  op	  til	  bestyrelsen	  at	  beslutte	  hvilke	  udvalg,	  der	  skal	  nedsættes.	  	  
	  
Endelig	  har	  vi	  benyttet	  lejligheden	  at	  forenkle	  vedtægterne	  og	  ensrette	  sprogbruget.	  Vi	  
foreslår	  dog	  som	  noget	  nyt,	  at	  man	  skal	  være	  mindst	  18	  år	  for	  at	  være	  valgbar	  til	  nogle	  af	  
posterne	  i	  bestyrelsen.	  Nuværende	  vedtægter	  og	  forslag	  til	  nye	  kan	  sammen	  med	  
dagsordenen	  downloades	  fra	  hjemmesiden.	  	  
	  
Vel	  mødt	  til	  generalforsamlingen!	  
	  
	  
Anni	  Birgitte	  Møller	  
formand	  
(formand@herlevtennis.dk)	  
	  


