Referat af ordinær Generalforsamling i
Herlev Idrætsforening - Tennisafdelingen
torsdag den 17. marts 2022 - kl. 20.00
Til stede var ca. 27 personer (inkl. bestyrelsen).
Formand Paul Skjødt bød velkommen og indbød alle til at starte aftenen med at tage en
sandwich.
Carsten foreslog Elinor Kyhnauv som dirigent, hvilket generalforsamlingen støttede.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Elinor takkede for valget som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og at dagsordenen følger vedtægterne.
Charlotte Hart blev foreslået som referent.
2. Formandens beretning
Indledning
Da vi sidste år holdt generalforsamling - et halvt år forsinket på grund af COVID-19
situationen, håbede vi på at kunne holde næste generalforsamling til ordinær tid. Det er
heldigvis lykkedes. Selv om COVID-19 situationen også satte sit præg på hele 2021, ser
det nu heldigvis ud til, at vi får mere normale tilstande fremover.
Vi var jo desværre nødt til at holde lukket hele den del af vintersæsonen, som ligger i 2021,
men kunne heldigvis åbne udendørssæsonen til normal tid, holde en forsinket, men alligevel
succesfuld standerhejsning, holde en fantastisk fest i forbindelse med vores 90 års
jubilæum, holde en forsinket generalforsamling, forsøgsvis lade udendørssæsonen vare 6
uger længere samt glæde os over, at medlemstallet stadig er stigende. Det vidner om, at vi
har en god, aktiv og velfungerende tennisklub.
Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen havde i 18 måneder indtil generalforsamlingen i aug. 2021 arbejdet uden
formand. Denne problemstilling løste vi ved at fordele ansvarsområderne i

bestyrelsesarbejdet til de enkelte medlemmer. Det fungerede fint, og det vil vi fortsætte med,
selvom vi nu har fået formalia i orden og har fået valgt en formand.
Medlemmer
Vi kan stadig glæde os over, at medlemstallet for andet år er stigende. Vi har pr 1/3 2022
468 medlemmer. Stigningen er jævnt fordelt på alle medlemstyper. Det er rigtig fint, at vi på
trods af covid19 nedlukning og de dermed manglende både sportslige og sociale aktiviteter især på juniorsiden - f.eks Lalandiatur, Pizzatennis mm - har kunnet fastholde medlemstallet.
Vi forventer både at genoptage alle aktiviteter og lægge nogle flere til. Her tænker vi bl.a. på
Tennissportens dag, yderligere deltagelse i forskellige turneringer mm.
Sportschef og træning
Som vi orienterede om ved generalforsamlingen i august, synes vi, at det giver rigtig gode
udviklingsmuligheder for klubben at have en cheftræner ansat. Da Jesper Mindsal i
begyndelsen af 2021 fik et andet job, har vi arbejdet på at lave en lignende ordning. Det
er heldigvis lykkedes pr. 1/9 2021 at ansætte Stefan Ravnholt som sportschef. Sportchefen
har samme funktion som cheftræneren bare uden banetimer. Det har allerede betydet
mange gode aktiviteter, god koordination og ikke mindst varetagelsen af trænerstaben - en
opgave der for tiden er noget vanskelig i hele DTF. Der mangler simpelthen trænere overalt.
Stefan har gjort en en rigtig god indsats her, og vi har nu en virkelig god og velfungerende
trænerstab.
Der trænes på alle niveauer - fra juniorer til pensionister - til stor glæde for alle.
Arrangementer
HIT´s traditionsrige arrangementer - hyg-in, formiddagsturnering, familietennis, diverse
holdturneringer, klubturnering og klubfest - kører med uformindsket styrke. Det er glædeligt det er jo bl.a. det, der binder os sammen som klub. Tak til alle for en flot
indsats.
Desværre fik vi ikke gang i alle de indendørs arrangementer, som vi havde håbet. Her
tænker jeg på juleturnering for mænd, juleturnering for damer og den store julefrokost for
alle. Her kom covid-19 igen på tværs, selvom vi heldigvis i denne vintersæson har kunnet
gennemføre de normale aktiviteter herunder også familietennis og hyg-in i gymnasiehallen.
Det helt store arrangement i 2021 var fejringen af vores 90 års jubilæum. Man kan vist roligt
sige, at det var en fejring, der overgik selv de vildeste forhåbninger. Ikke alene var vejret i
den grad med os, men på hele anlægget på Ettehavevej - vores oase - og i det
store telt på bane 2 kunne vi feste på fuld styrke. Lige fra Borgmestertale - til champagne og
kage - til udgivelse af festskrift og dejlig frokost - til juniorturnering og seniorturnering - til
opvisningskamp og fadøl - til festtaler, festsange og festmiddag - til dans og musik - og med
en helt fantastisk stemning. Jo HIT blev behørigt fejret den dag. Tak til alle der gjorde det
muligt. Stor indsats - flot fest.
Juniorer
Vi har pr. 1/3 2022 135 aktive spillere under 25 år. Selvom vi som tidligere nævnt heller ikke i
den nuværende indendørssæson har kunne lave de sociale arrangementer, som vi plejer,
har vi kunnet fastholde og få en svag stigning i medlemstallet på juniorsiden. Det vidner om

en god og stabil træningssituation, og at de unge mennesker befinder sig godt i vores klub.
Der er god kommunikation mellem medlemmer og trænere - bl. gennem vores
Facebookgrupper, og nu kan der heldigvis komme gang i flere aktiviteter, herunder også
forældremøder mv. samt Lalandia, Tennis By Night, Fastelavns tennis, Juleafslutningstennis,
Pizzatennis og Træning på tværs.
Driften
Ved generalforsamlingen i 2021 fortalte vi om en del nye tiltag på udendørsanlægget - bl.a.
nye skraldespande, rengøring af huset, maling af dele af huset samt ny rampe - som stadig
fungerer rigtig godt. Lige nu er hækkene ved at blive klippet i toppen. Det har de trængt til
længe. Tak for det.
Her skal igen lyde en tak til Per Svendsen for en fin indsats både på udendørsanlægget og i
Skinderskovhallen.
Sportslige resultater
I 2021 blev HIT igen sat på både danmarkskortet og verdenskortet.
På Mallorca fik Peter Jessen WM sølv i holdkampen for +85 gruppen. Flot præstation.
+80 holdet vandt Tennis Øst mesterskabet med en fin finalesejr over Lyngby. Flot
holdpræstation.
Vores sportschef - Stefan Ravnholt - vandt DM for +55 i herre single. Flot præstation.
Martin Andersen vandt sølv i december i DM i skumtennis. Flot præstation.
Vores juniorspillere har deltaget i mange turneringer og har gjort det fint, ligesom både 1. og 2. Holdet, +50 og andre hold har gjort det fint i turneringerne.
Her i 2022 er det lykkedes 2. Holdet at rykke op efter en spændende sidste kamp mod
Rødovre. Flot præstation.
Der er stor aktivitet i HIT - også på dette område.
Økonomi
HIT har heldigvis en god og stabil økonomi, som kassereren lidt senere vil redegøre for. Vi
er rigtig tilfredse med, at økonomien fungerer godt. Det giver plads til både flere aktiviteter
og nye udviklingsmuligheder.
Fremtiden
Der har jo gennem de seneste år været mange planer for vores klub. Ikke mindst har den
store plan om udflytning til området ved Skinderskovhallen fyldt meget. Vi var på et tidspunkt
kommet så langt, at vi “bare” manglede at få Herlev Kommune til at være med.
Det viste sig jo hurtigt, at det ikke var helt nemt.

Herlev Kommune har mange planer, og det er meget svært at få at vide endsige følge med i,
hvori de planer består. Der har været møder på kommunen, hvor vi gik derfra med et håb
om, at nu ville der snart ske noget.
Her er vi blevet slemt skuffet, og da man i sommer kunne læse i Herlev Bladet, at der skulle
anlægges en ny kunststofbane til Hjorten Fodbold på det areal, vi havde regnet med at
kunne lave tennisanlæg på, kan man jo kun tolke det til, at alle udflytningsplaner er skrinlagt.
Derfor lavede vi en plan for at gøre vores anlæg på Ettehavevej endnu bedre, hvor vi selv
ville være med til at finansiere. Især synes vi at et nyt klubhus er tiltrængt. Derudover kunne
vi også overveje helårsbaner (red plus grus) med lysanlæg på 2 af de nederste
baner mv.
Egen medfinansiering kræver dog, at det er sikkert, at vi får lov til at blive på Ettehavevej i en
lang årrække.
Vi har netop haft kontakt til Herlev Kommune. Udflytningplanerne er stadig i spil, men
kompliceres af, at det er usikkert, om kunststofbanen ved Skinderskovhallen skal placeres
på den nuværende grusbane på grund af landzonelovgivningen. Desuden er et område bag
Papyro-Tex også i spil som en mulighed for et tennisanlæg. Det sidste er vi absolut ikke
interesseret i.
Kommunen er derfor for nuværende ikke interesseret i at investere i klubhus m.m. på
Ettehavevej. Investeringen skulle i givet fald stå for vores regning. Det synes vi er for
usikkert, når vi hverken kender tidshorisonten eller mandatet for en evt. flytning.
Vi har dog aftalt nye møder med Kommunen for at se om nye muligheder byder sig.
Vi vil også gå efter at få lavet nødvendige renoveringer på klubhuset, måske lysanlæg mm i
samarbejde med kommunen.
Paul Skjødt
Formand HIT
Elinor spurgte, om der var nogen bemærkninger. Margit oplyste, at juleturneringen var
afholdt for damerne (og det dertil modtagne beløb brugt).
Ellers var der ingen yderligere bemærkninger og beretningen blev godkendt.
3. Regnskabsberetning, budget og kontingent ved kassereren
Regnskabet var uploadet på hjemmesiden.
Kassereren fremlagde regnskabet med følgende bemærkninger.
Det har været et vanskeligt år, fordi vi på den ene side har haft mange driftsforstyrrelser og
-udlæg, herunder Corona, lønkompensation, søgning af tilskud, opsigelser og på den anden
side ingen prisstigninger, en god fest osv. Men vi har en sund økonomi alligevel, og det er
derfor lykkedes at komme ud med et godt driftsresultat for 2021 på ca. 23.000 kr.

Af større poster kan nævnes, at vi har haft høje trænerlønninger, en nedgang i
vinterbaneindtægten pga Corona, og en jubilæumsfest.
På trods af disse “bump” og vanskelighederne med at budgettere med sådanne
driftsforstyrrelser er det glædeligt, at vi har fået dette overskud.
Mht balancen nævnes, at vi ikke har nogen gæld eller særlige værdier. Vi har nogle
investeringsbeviser i Nordea, hvor vi har haft et kurstab på ca. 7.000 kr. Bestyrelsen vægter
dog investeringssikkerhed højere end muligheden for et højt aktieafkast med tilhørende
usikkerhed, og i disse tider er dette stadig en klog beslutning.
Note 9 forklarer en regnskabsfejl, der går tilbage til 2012 og som skyldes, at et beløb på ca.
19.700 kr. har været medtaget i regnskabet to gange. Beløbet stammer fra klubbens
investeringsbeviser, og fejlen er opstået fordi man har troet, at der var to konti tilknyttet
investeringsbeviserne, mens man i Nordea kun har haft én konto. Fejlen er nu rettet og
beløbet justeret via egenkapitalen, som derfor er nedskrevet.
Klubben har meget få tilgodehavender, nemlig 600 kr. i manglende kontingenter.
Der er aktiver for ca. 963.000 kr. som står i kontanter. Egenkapitalen er tilsvarende 963.000
kr. Resultatopgørelsen viser et lille overskud.
Med hensyn til gældsposter viser regnskabet ingen passiver. Feltet er derfor tomt og vil ikke
blive medtaget til næste år.
Klubben fastholder et budgetteret medlemsantal på 472 som vi er godt på vej til at nå.
Træningsindtægterne er gode og stabile.
Af udgifter er kontingentet til DTF og betaling til GlobusData steget. Udgifter til holdkampe
har været lidt færre, men det kan skyldes Corona.
Mht driften af klubhus har vi færre udgifter, nemlig 0 kr. til rengøring, som kommunen som
bekendt har overtaget.
Det er aftalt med kommunen, at klubbens betaling af el og varme for hal 2 modsvares af de
indtægter, klubben skal have for at leje hal 2 ud til kommunen. Der er derfor ingen regning,
og de 30.000 kr. nævnt under posten kreditorer er derfor tilbageført.
Herlev tennis har lavet en aftale om Skinderskov-halfordelingstider med kommunen, og
klubben har fået de timer, vi har ønsket. Klubben har et godt samarbejdet med kommunen
herom.
Festen er afviklet med de afholdte udgifter uden modregning af evt. drikkevarer, som var
tilovers.

Tabel 1 viser udviklingen i medlemsantallet (der mangler en kolonne i det uploadede
regnskab).
Klubben kan forvente en stigning i trænerlønninger, men i disse tider, hvor alle klubber
mangler trænere, skal vi være glade for, at vi har gode folk på posterne. Der må dog stadig
indregnes beløb til betaling af trænere fra trænerhuset. Der må også forventes en stigning af
aktiviteter for 2022.
Kassereren håber, at vi går ind i et normalt forretningsår.
Kontingentet forbliver uændret i 2022. Opkrævningerne er udsendt med betalingsfrist 1. April
(for at nå at kunne registrere betalingerne inden sæsonen går i gang og medlemmerne har
behov for et aktivt medlemsnummer til at booke baner med).
Hermed afsluttes fremlæggelsen af regnskabet.
Elinor spørger om, om de fremmødte har nogen bemærkninger.
Svend spørger hvad grunden er til at jubilæumsfesten ikke var budgetteret med noget beløb
i regnskabet for 2020. Kassereren oplyste, at klubben dels ikke havde nogen formand og
ikke nogen planer om en fest, og dels først fik konkretiseret planerne da regnskabet var
afsluttet (et par måneder før festen).
Mht kommunen er opfattelsen hos Sven, at vi er i høj grad er på egen boldgade og eget
initiativ. Det er vigtigt at få så meget afklaring som muligt, for det er uholdbart i forhold til
klubben og bestyrelsens arbejde, hvis der fra kommunen er for mange usikkerheder. En
renovering af klubhuset kommer til at koste, men man kunne starte med et udspil overfor
kommunen.
Kassereren svarede, at vi har meget lidt at forholde os til fra kommunens side, og der er en
del blandede meldinger.
Margit spurgte om halfordelingen også inkluderede Gymnasiehallen, hvilket kassereren
bekræftede.
Regnskabet blev herefter godkendt.
4. Indkomne forslag
Ingen.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og
revisorsuppleant på valg.
Paul: Genvalgt.
Jørgen: Genvalgt.
Charlotte: Genvalgt.
Rasmus: Genvalgt.
Lea: Genvalgt.
Søren Aa (revisor): Genvalgt.

Merete (revisorsuppleant): Genvalgt.
6. Debat/drøftelse om afdelingens fremtid
Formanden tog ordet. Ifølge borgmesteren er der to spor: Ét går på planerne for Ettehavevej
(og her er problemet at hele området omkring HerlevHallerne skal inddrages, hvilket kræver
involvering fra en større investor som stadig ikke er fundet). Ét andet er grusbaneområdet
omkring Skinderskovhallen (sidst vi holdt møde var grusbanen i spil, men det er usikkert nu).
Klubben sidder desværre ikke på mandatet. Det gør kommunen. Vi ejer hverken baner eller
klubhus. Kun hal 2 (dog ikke grunden).
Formanden deltog i de nyligt afholdte idrætsforum, hvor klubberne generelt efterspurgte
noget mere gennemsigtighed mht kommunens fremtidsplaner. I sommer stod eks. i avisen,
at grusbanen ved Skinderskovhallen skulle lægges om til en kunststofbane til Hjorten
Fodbold.
Da formanden i denne uge talte med borgmesteren, blev det oplyst, at kommunen helst ville
lægge fodboldbanen ved Hjortens nuværende græsområde og ikke ved grusbanen, men
desværre er der problemer med at få godkendt et areal, selv om kommunen ville prøve at få
en godkendelse igennem.
Hertil kommer, at borgmesteren i sommers havde foreslået, at vi skulle kigge på et område
omkring Papyrotex fabrikken, men det er ikke attraktivt for Herlev tennis.
Konkret er det nok ikke realistisk, at kommunen vil bygge et nyt klubhus på Ettehavevej, og
det er usikkert hvornår der sker hvad.
Vi skal huske på, at vi har et godt anlæg på Ettehavevej og et klubhus der fungerer, selv om
det er forfaldent. Så logikken tilsiger, at vi laver forbedringer og små renoveringer, både hvad
angår klubhus og baner, og venter med større investeringer, til vi er sikre på den langsigtede
plan.
Birte spurgte, om man skulle have en ny skøjtehal. Jørgen svarede at det var området
omkring skøjtehallen, der var i spil, ikke skøjtehallen.
Annette spørger, om man kan lave en tilbygning til klubhuset, som er transportabel, og som
man kunne tage med sig, hvis vi skulle flytte. Jørgen sagde, at en af bestyrelsens
overvejelser havde været at rive ned, og i stedet for at bygge nyt hus, så lave nogle
(billigere) pavilloner.
Svend oplyser, at det er vigtigt med et tidsperspektiv. Renoveringer skal have mindst 5 år i
holdbare rammer. Svend havde håbet på, at man kunne få et nyt klubhus i fællesskab med
kommunen. Det kunne være i form af at komme med et indspil der involverer en
finansieringsplan for at fremtvinge et svar eller et udspil fra kommunen. Kassereren svarede,
at der er flere tanker i spil, men bestyrelsen er enig i, at det kommer tilbage til to faktorer;
penge og tid.

Formanden bekræftede, at tidshorisonten er afgørende. Og før huset står opført, går der
nemt 2 år. Så disse år skal også indregnes. Og klubben betaler ikke et 30 årigt lån, hvis
huset ikke står mere end 5 år.
Svend henviser til, at der er ræson i at beholde hal 2 og indtægterne dér. Man vil nok kunne
komme igennem med et renoveringsprojekt overfor kommunen, hvis klubben kommer med
et udspil, en plan og et forslag til finansiering.
Formanden mindede om, at der er aftalt flere møder med borgmesteren, som er klar over, at
klubhuset trænger til renovering. Det er en god idé at opstille nogle scenarier overfor
kommunen, dels omkring renovering eller omkring et nyt klubhus. Men den første afklaring
skal vi nok regne med bliver nok omkring grusbanen.
Lise spurgte om renovering også omfatter belysning og nye baner?
Formanden svarede, at belysning og sene spilletider kan være et problem i forhold til
naboer. Nye baner er et spørgsmål om finansiering i forhold til tidsperspektiv. Men
bestyrelsen arbejder også på at komme videre med disse punkter.
7. Eventuelt
Elinor spurgte og konstaterede, at der ikke var nogen emner under eventuelt.
Formanden takkede Elinor for dirigentskabet. Og mindede om, at der er rengøring af
klubhuset den 23/4, og standerhejsning den 30/4.
Der udråbtes et trefoldigt HIT for klubben.
Generalforsamling slut.
/Charlotte, ref.

