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Paul Skjødt bød velkommen og nævnte, at igen i år er generalforsamlingen på et
usædvanligt tidspunkt pga Corona.

Til stede var 35 personer (inkl. bestyrelsen).

Paul Skjødt foreslog Søren Aarup som dirigent, hvilket generalforsamlingen støttede.

Herefter blev der gået frem efter dagsordenen.

1. Valg af dirigent

Søren Aarup takkede for valget som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt og at dagsordenen følger vedtægterne. Opslaget var 15. Juli, hvilket
overholdt vedtægtskravet om udsendelse 14 dage før generalforsamlingen.

Charlotte Hart blev foreslået og valgt som referent.

Margit Lehmann og Mogens Damgaard er udpeget som optællere.

Herefter blev der gået frem efter dagsordenen.

2. Formandens beretning

På bestyrelsens vegne og som fungerende formand vil Paul Skjødt på bestyrelsens vegne
afholde formandens beretning. Paul Skjødt tog herefter ordet.

Igen i år har vi på grund af Covid-19 situationen været nødt til at holde generalforsamling
noget senere end vi plejer. Derfor vil denne beretning handle om både den sidste del af 2020
samt første del af 2021. Vi håber at kunne holde ordinær generalforsamling i 2022 til
sædvanlig tid.

Vi har siden generalforsamlingen i 2019 lavet bestyrelsesarbejdet uden en valgt formand. Vi
har fordelt arbejdet mellem bestyrelsens medlemmer og på den måde varetaget alle



opgaverne i HIT. Det har fungeret fint. Vi håber dog ved denne generalforsamling at kunne få
valgt en ny formand.

Perioden har i høj grad været præget af Covid-19 situationen. Især blev vintersæsonen ramt
hårdt. Vi kunne kun spille tennis i 3 ud af de 8 måneder vintersæsonen varer, da store dele
af samfundet lukkede ned i starten af december 2020. Især indendørs idræt blev ramt hårdt.
Der var dog en hel del af HITs medlemmer, der fandt udendørs vinterbaner i forskellige
klubber rundt om i vores nabokommuner, man kunne leje sig ind på. Det var jo dejligt at
kunne få sin spillelyst tilgodeset. Det gav os mange nye erfaringer med baneunderlag mv,
som vi måske kan bruge i det fremtidige virke i HIT. Der blev endog afholdt enkelte
turneringer på banerne i Albertslund. Flot klaret.

Vi fik heldigvis lov til at starte udendørssæsonen til sædvanlig tid - dog uden den
traditionsrige standerhejsning på grund af det daværende forsamlingsloft. Den blev dog
afholdt senere på sommeren på meget fornuftig vis.

Medlemmer
Heldigvis har Covid-19 situationen ikke betydet medlemsnedgang - tværtimod. HIT har nu
med de senest korrigerede tal 450 medlemmer, hvilket betyder, at vi har en igen i år har en
medlemsfremgang. Det er meget glædeligt, da man jo kunne frygte det modsatte -
situationen taget i betragtning.

Der er både tilgang på junior- og seniorsiden, og det er særlig glædeligt, at vi har kunnet
fastholde og øge tilgangen på juniorsiden. De unge mennesker er jo vores fremtid, og denne
udvikling giver os tro på, at vi fortsat kan udvikle og fremtidsikre Herlev Tennisklub som en
god og stabil klub, der på denne måde fremmer et større medlemstal.

Cheftræner og træning
Da vi sidste år ansatte en cheftræner, viste det sig, at det er den rigtige vej at gå, fordi det
sikrer større stabilitet og koordination i træning, holdkampe, arrangementer, almindelig spil
og dermed flere medlemmer og udvikling af klubben. Jesper fik hurtig sat en masse gode
initiativer i gang og fik sat gang i udviklingen af klubben. Jesper har siden fået et andet job,
men vi arbejder stadig med at videreføre arbejdet og er helt sikre på, at satsningen på at en
fuldtidstrænerordning i en eller anden form er den rigtige måde at udvikle klubben på.

Træning for alle hold ligger lige nu på et fint niveau, hvor vi har fået hjælp fra Trænerhuset -
det er en institution, som DTF har oprettet, så det er nemmere for tennisklubber over hele
landet at kunne lægge træningsniveauet på et fornuftigt niveau.

Hos os har det betydet, at vi får hjælp 2 dage om ugen fra vores nye træner Ulrich. Ulrich
varetager træning sammen med vores gode stab af øvrige trænere, som laver et stort stykke
arbejde på alle niveauer af den træning, som vi tilbyder. Tak til jer alle for en rigtig fin indsats
og et godt stykke arbejde i det forgangne år.

Diverse arrangementer



HITs mange traditionsrige arrangementer fortsætter for fuld styrke. Det gælder alle hyg-in
arrangementer, hvor alle bare kan møde op, få sat gang i noget spil med nye makkere, blive
introduceret til nye facetter af spillet og ofte deltage i forskellige former for socialt samvær
ved kaffen, grillen eller bare ved en kold drink. Ikke mindst for nye medlemmer er det vigtigt,
at der er et sted, hvor man kan møde op og blive en del af klubben.Det gælder også
formiddagsturnering, familietennis, diverse holdturneringer, klubturnering og klubfest, som
alle bliver taget hånd om af klubbens aktive medlemmer. Det er denne aktive indsats som
udgør rygraden i HIT, som en god og velfungerende klub med et rigtigt godt sammenhold.
Tak til alle for en flot indsats.

Desværre har vi år måttet undvære de traditionelle vinterarrangementer som juleturnering for
mænd og juleturnering for damer, den store julefrokost for alle, hyg ind om lørdagen i
Skinderskovhallen m.fl. på grund af nedlukningen, men de vender stærkt tilbage til vinter.

Juniorerne
Vi har ved den seneste optælling 131 medlemmer under 25 år. Det er flot, at vi har kunnet
fastholde antallet på trods af, at ture til Lalandia, Tennis By Night, Fastelavns tennis,
Juleafslutningstennis, Pizzatennis og Træning på tværs har måttet aflyses i det forgangne år.

Alle disse arrangementer er meget populære blandt de unge mennesker og er med til at øge
glæden ved spillet, sammenholdet og skabe en rigtig god stemning i klubben. Vi glæder os
enormt til at kunne genoptage disse arrangementer, udvikle dem og skabe endnu større
grobund for en god udvikling. Vi er meget opmærksom på, at der er mange tilbud til juniorer i
forskellige idrætstilbud, men vi håber og mener at kunne se, at disse arrangementer både
kan være med til fastholdelse og ny rekruttering på juniorsiden.

Driften
Oven på Coronaproblemerne lykkedes det os at få åbnet klubhuset til starten af
udendørssæsonen, dog med en del restriktioner, som efterhånden blev lempet.
I forbindelse med ophævelsen af restriktionerne fik vi Herlev Kommune til at overtage
rengøring af huset, fik nye skraldespande, som er en stor lettelse for vores skraldemænd,
der er sket maling og vedligeholdelse af en del af træværket på og ved huset samt ny rampe
op til huset, så vi lettere kan få boldmaskine og boldopsamleren ud og ind.

Igen skal der lyde en stor tak til skraldemændene, der hjælper med at holde banerne,
tømme skraldespandene og alle der yder en ekstra indsats for at anlægget fungerer. Især
tak til Per Svendsen for hans store arbejdsindsats.

Økonomi
Kassereren vil gennemgå vores økonomi for 2020. På grund det forsinkede tidspunkt for
generalforsamlingen er regnskabet jo opgjort for lang tid siden, men det vil kassereren
redegøre for.

Sportlige resultater
Igen i år er HIT på danmarkskortet ved Veteran DM 2021.



Peter Jessen blev Danmarksmester i HS 85+ - og sølv til Peter Jessen og hans kæreste
Birgitte Kobberbøl Jensen, KB i 80+ Stort tillykke til begge.

Vores træner Stefan Ravnholt blev danmarksmester i 50+. Flot

Der skal også lyde et stort tillykke til alle de medlemmer af HIT, som deltager i holdkampe og
turneringer både ude i forskellige klubber og hjemme i Herlev.
Igen i år har HIT været vært for DAI’s holdmesterskaber, hvor Per Flemming Hansen
forestod værtskabet på vegne af DAI og Herlev Tennisklub. Bestyrelsen siger tak for en flot
afvikling.

Fremtiden
Vi arbejder til stadighed på at udvikle klubben både på det fysiske og det sportlige område.
Da vi for et år siden ansatte en cheftræner, viste det sig, at det er en rigtig god ide, at der er
en gennemgående person, der kan sætte alle aktiviteter og træning i system, og en der kan
højne det sportslige niveau, så alle medlemmer føler, at også deres spil får et løft. Det
skaber glæde og tilfredshed og gavner den både gode og hyggelige stemning, der i forvejen
er i klubben. Det skaber også stabilitet og grobund for udvikling.

På det fysiske område har vi allerede vedtaget at skabe større sammenhæng i klubbens
aktiviteter - herunder at skabe større sammenhæng mellem indendørs - og udendørs
sæsoner - ved at lave en plan for, at alle klubbens aktiviteter samles i et nyt anlæg ved
Skinderskovhallen med nyt klubhus og nye baner indendørs og udendørs (hvoraf nogle
udendørsbaner også kan bruges om vinteren). Det er et projekt, som Herlev Kommune
selvfølgelig er hovedarrangør i. Det gør jo, at vi ikke selv kan bestemme, hvornår projektet
kan komme i gang, men vi håber og prøver at gøre vores til, at det sker indenfor overskuelig
tid.

Vi vil dog ikke sidde tilbage og bare vente, men arbejder ihærdig på at få renoveret
klubhuset på Ettehavevej, eller gerne et helt nyt klubhus, få lavet 2 redplus grusbaner (kan
bruges hele året) med lys, ny slåbane og meget mere (terrassse etc).

—-o0o—-

Søren Aarup foreslog, at den del af formandens beretning, der omhandler fremtiden,
nærmere drøftes og slås sammen med dagsordenens pkt. 6.

Beretningen blev godkendt uden spørgsmål.

Herefter gås videre til næste punkt på dagsordenen.

3. Regnskabsberetning, budget og kontingent ved kassereren

Carsten Kyhnauv tog ordet som kasserer og oplyste følgende.

Regnskabet er for året 2020



På side 4 fremgår, at driftsresultatet endte på 117.598 kr., hvor der var budgetteret med
39.000 kr. De samlede indtægter var på 1.057.494 kr. Her udgjorde de største indtægter
kontingenter og leje af vinterbaner. Men året viste også, at vi havde høje indtægter fra
Wannasport. Udgifterne indeholder løn til cheftræner. Driften af hal 2 blev højere end
budgettet, hvilket skyldes, at vi har indfriet realkreditlånet. På sigt vil dette dog medføre, at
der i regnskabet kommer en væsentlig nedgang i udgifterne.
Som sagt giver det et overskud på 117.598 kr., hvilket er tilfredsstillende.

Hvad har vi så brugt pengene til?
Vi har i bestyrelsen valgt at overføre flere penge til klubbens egenkapital, fordi vi på lørdag
har vi jubilæumsfest, og fordi festen så kan rummes inden for overskuddet for sidste år.

Balancen viser en nedgang i forhold til 2019, nemlig på 990.000 kr., fordi gælden er
forsvundet (dvs indfrielse af realkreditlån).

Herefter gennemgik Carsten Kyhnauv balancens punkter, herunder anlægsaktiver og
omsætningsaktiver. Carsten fremhævede, at den samlede egenkapital nu er på 960.000 kr.
Alt i alt er klubben meget velkonsolideret.

Under posten gæld fremgår, at klubben har en gæld på 30.000 kr. Hertil knyttede Carsten
Kyhnauv en bemærkning om aftalen med kommunen omhandlende betaling for el.

Mht medlemstal har det pga Corona været usikkert, hvilken vej tallet ville gå i forhold til
budgettet. Vi havde budgetteret med 420 medlemmer, men reelt nåede vi op på 444, mens
tallet i dag er lidt højere.

Under note 3, findes tilskudsindtægter fra kommunen, som beregnes efter forskellige
parametre (herunder antallet af medlemmer og aktiviteter). Under posten “Andet” hører
indtægter fra Wannasport, hvorigennem der blev booket rigtig mange baner sidste år under
Corona.

Under note 6, udgifter, fremgår, at vi har haft store udgifter til rengøring af huset under
Corona, hvilket var betingelserne for at åbne klubhuset. Da udgifterne blev for høje,
besluttede bestyrelsen at lukke nogle baderum. Kommunen står i dag for rengøringen, og
bestyrelsen er i dialog med kommunen herom.

Under note 8, Administration, har udgifterne være lavere end budgetteret.

Carsten Kyhnauv oplyste, at der med kommunen er lavet en “gentleman” aftale omkring
fordeling af lejeudgifter/-indtægter for hhv hal 1 og 2, idet kommunen har ønsket at råde over
timer i hal 2 eftersom klubben har behov for timer i hal 1 til at tilgodese efterspørgslen på
træningstimer. Der er en “ongoing” dialog med kommunen.

Herefter gennemgik Carsten Kyhnauv de sidste bilag omkring udviklingen i medlemstal og
træningsaktiviteter.



Sluttelig knyttede Carsten Kyhnauv nogle afsluttende bemærkninger til budgettet, herunder
at indtægterne er stabile, og at bestyrelsen på basis heraf vurderede, at der skulle ske
refusion af vinterbaneleje.

Hermed afslutter Carsten Kyhnauv sine bemærkninger til regnskabet.

Søren Aarup beder herefter salen komme med eventuelle bemærkninger til regnskabet.

Svend Lehmann har en bemærkning til antallet af æresmedlemmer, som ikke er korrekt, og
Carsten Kyhnauv svarede på dette, at det er et computergenereret tal, som ikke stemmer
overens med det reelle antal æresmedlemmer (som er på 3). Antallet er slået sammen med
de tidligere formiddagsmedlemmer og giver derfor vrøvl i systemet.

Margit Lehmann har et spørgsmål til honorering af trænerne under Corona og spørger
konkret, om man har givet trænerne løn under Covid? Carsten Kyhnauv svarer, at
cheftræneren, som var funktionær, er blevet aflønnet i perioden. De timelønnede fik i første
nedlukningsperiode 100% og i anden 50%. Dette skete med begrundelsen, at det er svært at
skaffe trænere, og betalingen skulle holde trænerne knyttet til klubben. I øvrigt er det blevet
søgt og opnået lønkompensation til cheftræneren. Margit Lehmann gjorde videre
opmærksom på, at hal 2 er 30 år gammel og nok må forventes at skulle repareres. Carsten
Kyhnauv bemærkede, at hvis man fik en teknisk gennemgang af hallen, ville man bedre
kunne få en overblik over udgifterne hertil.

I øvrigt tilføjede Jørgen Kristensen, at hallen for 2 år siden fik nyt tag, og sidste år nyt lys.
Muligvis vil det næste være at udskifte underlaget. Endelig oplever vi stadig fugtproblemer,
som er svære at få løst. Margit Lehmann foreslog at have opmærksomhed på træerne
omkring hallen, hvis rødder må gå ind under hallens gulv og måske kan være med til at
holde på fugten.

Anette Skjødt spørger om belægningsprocenten i hallen? Carsten Kyhnauv svarer, at de
timer, vi sidste år havde til træning, kan vi regne med at beholde, men der er nok ikke plads
til, at vi kan udvide træningen ret meget. Timerne er dog låst i systemet, så de er allerede
booket for næste sæson.

Erik Agerholm bemærkede at der er 15 passive medlemmer, og Carsten Kyhnauv henviste
her til note 1, hvor der står angivet, at indtægten for de passive medlemmer er 100 kr.

Svend Lehmann bemærkede omkring hal 2, at han spiller der meget sjældent, men han har
hørt, at temperaturen er lav om vinteren, og måske man kunne gøre noget ved det, også i
forhold til fugtproblemerne. Dernæst, hvad angår træningstimer kontra udlejningstimer,
bemærkede Svend Lehmann, at det jo ikke nødvendigvis er træningstimerne, der gør noget
ved kapaciteten, det er udlejningstimerne. Carsten Kyhnauv svarede, at med hensyn til
balancen vil klubben jo helst sælge alle timer for indtægternes skyld, men i en klub som
vores er det også vigtigt at efterkomme træningsefterspørgslen. Paul Skjødt knyttede en
yderligere bemærkning, nemlig at der i en klub som vores skal være træning om vinteren.
Og så længe vi har halkapacitet til udlejning, er der plads til træning. Det er ikke opfattelsen,



at vi udelukker medlemmer fra at leje hallen, men det er begrænset, hvad der kan gøres i de
populære timer. Endelig bemærkede Carsten Kyhnauv, at vi skal træde varsomt omkring
udlejning af baner, herunder hvem der udlejes til, således at klubben kan komme kommunen
i møde i kravet om, at hallen skal bruges til kommunens borgere. Endelig oplyste Carsten
Kyhnauv, at bestyrelsen af strategiske årsager har undladt at kræve kompensation af
kommunen for den påtænkte refusion af banelejetimer.

Da der ikke var yderligere bemærkninger til regnskabet, blev det godkendt af
generalforsamlingen.

4. Indkomne forslag

Søren Aarup bemærkede, at bestyrelsen havde fremlagt forslag om, at Paul Skjødt vælges
som formand. Herudover var der ikke kommet andre forslag. Der gås derfor direkte videre til
pkt. 5.

5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og
revisorsuppleant på valg.

Søren Aarup bad Paul Skjødt komme med en indledende bemærkning.

Paul Skjødt fortalte, at Per Flemming Hansen efter eget ønske er udtrådt af bestyrelsen med
begrundelsen, at hans virke for klubben bedst kan varetages uden for bestyrelsen.

Herudover oplyser Paul Skjødt, at Magnus forlader bestyrelsen, hvilket ses som et stort tab,
selv om Magnus forbliver aktivt medlem. Magnus fik en stor klapsalve af de fremmødte og
en erkendtlighed af bestyrelsen med tak for den store indsats.

På valg er herefter:
● Bestyrelsesmedlem Robert - genopstiller - valgt
● Bestyrelsesmedlem Carsten - genopstiller - valgt
● Bestyrelsesmedlem Claus - genopstiller - valgt

● Paul er valgt som formand (frem til næste generalforsamling i 2022, hvor han er på
ordinært valg for en ny 2årig periode)

● Suppleant til bestyrelsen Lea Barding Pedersen - genopstiller - valgt
● Ny suppleant til bestyrelsen Rasmus Knudby Skude - valgt. På opfordring

præsenterede Rasmus Skude sig selv og sin baggrund.

● Søren Aarup - genopstiller som revisor - valgt
● Merete Addis - genopstiller som revisorsuppleant - valgt

Alle opstillede blev valgt uden bemærkninger og takkede for valget.

6. Debat/drøftelse om afdelingens fremtid



Søren Aaarup gjorde opmærksom på, at formandens beretning omtalte klubbens fremtid, så
ordet var nu frit både fra bestyrelsens side og fra salen.

I tilknytning til beretningen fortæller Paul Skjødt, at han til sit interview i Herlev Bladet har
omtalt planerne om udflytningen til Skinderskovhallen. Men planerne er dybt afhængige af
kommunen, og de er usikre, fordi de på et større plan skal hænge sammen med
kommunens andre idrætsaktiviteter og anlægsudgifter. Indtil da kan man spørge, hvad man
kan gøre ved huset, som trænger til renovering. Banerne er for så vidt gode, men der
mangler lys, og måske kan der anlægges vinterbaner eller en slågård. Derfor har vi i
bestyrelsen besluttet, at der skal gøres noget for trivslen frem til planerne for udflytningen
bliver mere konkrete. Bestyrelsen arbejder derfor på disse to “ben”. Måske kan det ikke
betale sig at renovere huset men i stedet bygge nyt - det er alt sammen uvist.

Carsten Kyhnauv tilføjede, at bestyrelsen vil skrive til kommunen, at klubben har nogle
planer for klubhuset og banerne, men i lyset af det kommende kommunalvalg er fakta nok,
at der ikke før valget er stor lydhørhed for klubbens ønsker og behov. Dette skal også ses i
lyset af, at kommunen ikke har et stort overskud og måske andre prioriteringer.  Men
samtidig kan vi ikke være bekendt overfor klubbens medlemmer, at der intet sker.

Søren Aarup tilføjede, at før sidste kommunalvalg (det var en gang i foråret 2017) rejste vi
udflytningsplanerne overfor kommunen, og dengang sagde kommunen, at man ikke skulle
henvende sig før kommunalvalget var overstået (i efteråret). Til gengæld bør man benytte
lejligheden på lørdag til at gøre borgmesteren opmærksom på, at klubben stadig har et
ønske om at flytte, og at de nuværende rammer er slidte.

Sven Lehmann bemærkede, at bestyrelsen for to år siden fik et mandat om at arbejde videre
med projektet, og, når man kendte vilkårene for den politiske side, så skulle det op på
generalforsamlingen. Det er naivt at tro, at man kan rykke noget som helst med en
borgmester på lørdag. Det er en festdag, og man opnår nok ikke noget løfte. Men det
betyder jo ikke, at man skal undlade at gøre opmærksom på, at der også er en fremtid. Rent
personligt var Sven Lehmann dog stødt over den bemærkning, som Paul Skjødt stod
refereret for i Herlev Bladet om at hækkene var så lave at man kunne kigge ud over alle
banerne. Det var helt klart noget, han ville kæmpe imod. Paul Skjødt forklarede, hvordan
interviewet var forløbet, og at han på trods af, at bemærkningen var sket på en morsom
måde, ikke havde haft indflydelse på journalistens beslutning om at medtage den.

Svend Lehmann sluttede med at anbefale, at klubben skal bruge fremtiden og pengene på
at forskønne og forbedre de eksisterende rammer.

Erik Agerholm ønskede at sige bestyrelsen tak for en virkelig flot omtale i Herlev Bladet.
Stort tillykke.

7. Eventuelt

Søren Aarup spurgte salen, om der var punkter under eventuelt.



Suzanne Møllegaard gjorde opmærksom på, at det havde været svært at være holdkaptajn,
fordi holdet havde fået frataget de faste banetimer om onsdagen, og at hun havde skrevet til
bestyrelsen herom uden at få svar. Banetimerne er med til at styrke holdet i kampene mod
andre klubber. Om nødvendigt kunne holdet gå med til at flytte banetiden. Paul Skjødt
svarede kort, at bestyrelsen havde diskuteret tildeling af hold-træningstider og at det er et
kompliceret spørgsmål, der skal tage højde for mange ønsker og hensyn, ligesom det
kommer an på vægtningen af tider i forhold til ledige baner til klubbens medlemmer m.v. Men
bestyrelsen var villig til at se på spørgsmålet igen til næste år.

Annie Sørensen fortæller, at HIT flaget trænger til at blive udskiftet. Det oplyses, at klubben
har et nyt flag og at det, der hænger, er det gamle.

Paul Skjødt ville gerne benytte lejligheden til at sige, at det er vigtigt, at så mange kommer
på lørdag som muligt. Særligt interessant er, at Michael Mortensen, der skal spille
opvisningskamp, også spillede til klubbens 50 års jubilæum.

Søren Aarup konstaterede herefter, at der ikke var flere bemærkninger, og dermed sluttede
generalforsamlingen.

Paul Skjødt gav Søren Aarup en erkendtlighed for at være ordstyrer.

---o0o---

Generalforsamlingen blev afsluttet med et trefoldigt hurra og H I T.

Charlotte/ref.
Godkendt af Søren Aarup, ordstyrer


