
 

Referat af generalforsamling i 
Herlev Idrætsforening - Tennisafdelingen 

torsdag den 9. marts 2023 kl. 20.00  

  

Paul Skjødt (formanden) bød hjerteligt velkommen.  
Formanden indstillede Elinor Kyhnauv til at være dirigent.  

1. Valg af dirigent 
Elinor takkede for valget og konstaterede, at dagsordenen er som vedtægterne foreskriver, 
og at indkaldelsen er sket retmæssigt. Hvis der skal ske afstemning, er det muligt at bede 
om en lukket, skriftlig afstemning. 
Vi kan dermed gå i gang, og ordet overdrages til formandens beretning.  

2. Formandens beretning 

Indledning  
Det er jo dejligt at kunne konstatere, at året 2022 også har været et rigtigt godt år for HIT: 
- medlemstallet er for 3. år i træk lidt stigende - faktisk nærmer vi os 500 medlemmer; 
- sportsligt går det godt - vi deltager i mange turneringer og arrangementer på mange 
niveauer - både aldersmæssigt og styrkemæssigt; 
- træning fungerer fint med stor tilfredshed for vores mange aktive medlemmer; 
- banerne både udendørs og indendørs er i fin stand og bliver brugt flittigt, og klubhuset har 
fået tiltrængt opfriskning. 

Medlemmer  
Medlemstallet er som sagt stadig stigende. Vores mange tiltag omkring træning, sociale 
arrangementer, deltagelse i forskellige turneringer bærer heldigvis frugt og skaber stabilitet 
omkring medlemsskaren. 

Når vi får nye medlemmer, bliver alle mødt med et tilbud om introduktion til selve spillet, til 
deltagelse i træning, deltagelse i forskellige sociale arrangementer, der som regel også 
involverer spil og introduktion til klubbens funktioner. 

Vi har pr. 1/2 2023 478 medlemmer, hvoraf der er en stor gruppe på 116 medlemmer under 
20 år. Og hele 76 medlemmer er over 66 år.  



Det er glædeligt, at vi kan fastholde en så stor gruppe juniorer - det er jo dem, der er 
klubbens fremtid. De fleste af juniorerne deltager både i træning - op til 3 gange om ugen - 
samt i en række turneringer på forskelligt niveau. 

Den største gruppe er selvfølgelig seniorerne, som tæller både spillere, der konkurrerer på 
turneringsniveau - lige fra 1. Senior til 40+, 50+, 60+, 80+ holdene - samt en stor gruppe af 
motionister, der både spiller med hinanden og deltager i de mange træningstilbud, vi har.  

Mange medlemmer - både turneringsspillere og motionister - deltager gerne i forskellige 
hyg-in arrangementer og andre arrangementer af mere social karakter, herunder 
skumtennis, grillaftener mfl.   

HIT forstår at fastholde medlemmerne. Faktisk har vi en ganske stor medlemsskare - i alt 76 
medlemmer - på over 66 år, som holder godt sammen både på hold (f.eks mandagsholdet 
på 24 medlemmer, samt flere andre hold), i holdturneringer samt til forskellige hygind-
arrangementer og interne turneringer, og vi kan netop i år fejre et medlem, der har været 
medlem af HIT i 75 år.  

Det er da flot. 

Sportschef og træning 
Vi er glade for, at det fungerer godt med ansættelsen af en sportschef, Stefan Ravnholt, der 
sørger for, at der er styr på træning, på holdturneringer, på ansættelse og fastholdelse af 
trænere (på trods af, at det stadig er svært at skaffe trænere til tennis i det hele taget), til at 
tage godt imod nye medlemmer og meget mere. Der er godt styr på organiseringen i HIT. 
Det er en af de ting, der gør, at vi ser et stadig stigende medlemstal. En stor tak til Stefan. 

Vi har også fået en rigtig god aftale med Herlev Kommune og brugen af indendørsbanerne i 
Skinderskovhallen. Det betyder, at vi - også i vinterhalvåret - kan tilbyde den træning og de 
holdkampe, som vi gerne vil, udover at vi kan tilbyde spil til de mange motionister, der gerne 
vil spille også om vinteren. En stor tak til Carsten for godt arbejde. 

Arrangementer 
HIT arbejder stadig på at videreføre og udvikle de mange arrangementer, det er et af 
hjørnestenene i vores klub. Det drejer sig om f.eks. deltagelse i holdturneringer og 
skumtennis, i pizzatennis, i camps og i UV tennis for juniorerne. 

Juniorerne deltager også i vores traditionsrige klubturnering, som igen i år blev afviklet på 
fornemmeste vis med et flot finaledag og en fin afslutningsfest. 

Udover klubturneringen deltager seniorerne også i mange arrangementer, der - udover 
turneringen også tæller massevis af holdkampe, skumtennis, forårsturneringen, juleturnering 
for damer og herrer med efterfølgende frokost, 4 ugentlige hyg-ind arrangementer henover 
sommeren, grillholdet og mange flere.  

Vi vil gerne sige stor tak til alle de aktive medlemmer, der bruger tid og kræfter på at 
arrangere alle disse mange arrangementer. Det er en uvurderlig indsats, som får hele 
klubben til at hænge sammen. 

Juniorer 



Vi har som nævnt tidligere en stor gruppe juniorer på 116 aktive under 20 år. Vi er glade for, 
at vi kan fastholde en så stor gruppe, og vi vil bestræbe os på at videreudvikle arbejdet med 
juniorerne både ved de mange arrangementer, træning mv., som tidligere nævnt, men også 
ved at forsøge at øge antallet ved f.eks tennissportens dag, ved at fastholde “den gode 
cirkel”- at glade og tilfredse medlemmer skaffer nye medlemmer og meget mere. 

Driften 
Vi har et godt anlæg med gode baner både inde og ude. Dog har vi et problem med 
varmeanlægget i Hal 2. Det støjer alt for meget og alt for længe. Vi er i gang med at løse 
problemet.  

Vi arbejder til stadighed både på at fastholde niveauet og at videreudvikle det udendørs 
anlæg. I år har vi forbedret klubhuset med nye brusere, maling af huset indvendigt og ny 
indretning. Resultatet er bliver fint. Tak til at alle, der også her ydede en stor indsats. 

Desværre har vi endnu en gang haft indbrud i klubhuset. Denne gang slap vi heldigvis med 
en ødelagt rude samt en del oprydning - ingen hærværk eller andre grimme ting. Vi har 
efterfølgende sikret huset med bl.a. nye bolte, så det er noget sværere at komme ind. 

Endnu en gang tak til Per Svendsen for altid at være på pletten, når noget skal ordnes. 

Også en tak til Herlev Kommunes Idrætscenter for godt samarbejde. 

Det skal også lige nævnes, at vi er gået foran og har fået indført affaldssortering på det 
udendørs anlæg. Vi håber, det vil fungere godt. 

Sportslige resultater. 
HIT har også på det sportslige område opnået fine resultater.  

Alle vores hold ligger pænt til i de turneringer, de deltager i. 

Juniorerne har deltaget i mange turneringer og har opnået fine resultater. 

Bestyrelsens arbejde 
Bestyrelsen har arbejdet flittigt med få HIT til fortsat at være en god tennisklub. Vi arbejder 
på samme måde, som blev skitseret sidste år. Alle bestyrelsesmedlemmer har egne 
ansvarsområder, og vi bruger bestyrelsesmøderne til at koordinere arbejdet. Vi synes, det 
fungerer fint. 

Økonomi 
Vores økonomi er stadig god - også selvom vi har udvidet vores træningsindsat og har brugt 
en del penge på at forbedre klubhuset.  

Regnskabet vil blive fremlagt senere. 

Fremtiden 
Ved sidste generalforsamling var det stadig noget usikkert, hvilke planer Herlev Kommune 
har for vores sport og vores anlæg. Den usikkerhed er der stadig, selvom kommunen her i 
efteråret er gået i gang med at undersøge, om det er muligt at lave et stort projekt omkring 
området ved Herlev Hallerne. Det projekt vil også indbefatte os og anlægget på Ettehavevej. 



En af konsekvenserne kan blive, at hele HIT skal flytte op til området ved Skinderskovhallen. 
Vi har sagt, at vi selvfølgelig ikke vil modsætte os en sådan plan, men at vi skal have mindst 
lige så gode faciliteter, som vi har nu, at der på den måde kan skabes en bedre 
sammenhæng mellem indendørs og udendørs. samt at området omkring Skinderskovhallen 
også får et mere moderne udtryk.  

Herlev Kommune har sat en frist til den 1. marts 2023 til en afklaring, om det overhovedet er 
muligt at gennemføre et sådant projekt. Vi har stadig ikke hørt noget.  

Da det jo er meget usikkert, hvad fremtiden vil bringe i forhold til ovenstående projekt, har vi 
besluttet at fortsætte med at renovere vores klubhus og anlægget på Ettehavevej. Udover at 
klubhuset allerede nu har fået en tiltrængt modernisering, har vi søgt om at etablere 2 
redplus grusbaner med lys, som også kan bruges om vinteren. Tidshorisonten på et  
sådan projekt vil nok løbe parallelt med projektet omkring Herlev Hallerne, så vi ikke risikerer 
et dobbelt projekt. 

Derudover vil vi fortsætte med træningsindsatsen, videreudvikling af holdturneringer og 
juniorsiden samtale de øvrige tiltag, som er HITs varemærke. 

Paul Skjødt 
Formand HIT 

En del af formandens beretning er et særligt punkt, der skal godkendes på 
generalforsamlingen. Formanden giver ordet til Carsten (kasserer).  

Carsten oplyste, at det er en stor ære at kunne udnævne et nyt æresmedlem i klubben. 
Bestyrelsen er helt enig om, at det er et rigtigt valg. Det drejer sig om en person, der har haft 
et livslangt medlemsskab, og som i sin gøren og laden altid udviser stor venlighed. Hun er 
positiv og har altid demonstreret en stor kærlighed til HIT. Og 75 års klubmedlemsskab er 
sørme længe. Det er en stor glæde hermed at udnævne Jonna Rimer til æresmedlem. Det 
betyder, at Jonna nu er kontingentfri resten af sin spilletid.  

Da forsamlingen på opfordring fra dirigenten ikke havde nogen bemærkninger, blev 
beretningen vedtaget, og Jonna fik sit diplom.  

3. Regnskabsberetning, budget og kontingent ved kassereren 
Carsten Kyhnauv (kasserer) tog ordet.  

Regnskabet er underskrevet af bestyrelsen og af revisor.  

Vi kommer ud med et underskud på ca. 44 tkr., og det skyldes udgifter til indretning, tabte 
penge på investeringsbeviser, samt udgifter til skumtennisnet til juniorer. Bestyrelsen står til 
ansvar, men har kendt til underskuddet, som er taget til efterretning.  

Klubben har indtægter på næsten 1 mio.kr. Hal 2 er værdisat til 0 kr., fordi den er betalt og 
nedskrevet. Banefond er gået lidt ned pga tab på investeringsbeviser. Kommunen har betalt 
et tilgodehavende på ca. 44 tkr. for udlejning af hal 2, hviket beløb nogenlunde svarer til 
hvad klubben skal betale for strøm og varme for hal 2. Så vi er meget likvide i klubben.  
Vi har en egenkapital på 918 tkr. Vi har i år ikke kunnet lægge penge ind på banefonden.  



Kasseren har fundet en fejl på side 6, idet der skal stå, at klubben har 485 medlemmer og 
ikke 476 som det fremgår af regnskabet. Tallet kan regulere sig over næste 
kontingentopkrævning.  
Vi holder kontingentet uændret.   
Træningsindtægterne har været lidt større, og træningsudgifterne har været lidt lavere end 
budgetteret.  
Udgifter til renovering af klubhuset har været lidt højere end budgettet, men i tråd med de 
øvrige renoveringer som kommunen har foretaget på klubhuset.  

Budgettet for 2023 indebærer et overskud på ca 27 tkr. 

Hermed afsluttes gennemgangen af årsregnskabet.  

Dirigenten takker for beretningen.  

Margit Lehmann bad om ordet for at tale om ventilationen i hal 2, og om ikke klubben kunne 
få en specialist til at se på problemet, evt. selskabet, der har sat systemet op.  
- Hertil svarede formanden, at det nok skyldes måden det er lavet på. Vi har forsøgt at 

regne systemet ud. Det kunne være motoren, men det er svært at blive klog på, fordi der 
kommer forskellige tilbagemeldinger. Tom fra Herlev Idrætscenter, og elektrikeren har set 
på det. Jørgen B. Kristensen mener, det både er temperatur og larm, og måske er næste 
trin at få et ventilationsfirma til at se på det. Stefan har pointeret, at temperaturen og 
indeklimaet er bedre end det var sidste år, hvilket også er hvad trænerne har meldt ud. 
Så nu skal vi gøre noget ved larmen.  

- Susanne Møllegaard spørger, om vi får en opvaskemaskine, hvilket også vil være mere 
hygiejnisk. Herudover bør Viskestykkerne bør vaskes oftere. Formanden betvivler om 
det kan fungere med hensyn til at fylde og tømme, men budgettet er ikke et problem. 
Robert Højer fra bestyrelsen kommenterede, at det også er hyggeligt at vaske op og 
snakke. Dirigenten mener at det ofte er de samme der vasker op, men det behøver ikke 
afholde folk fra at have en opvaskemaskine.  

- Mogens Damgaard spørger, om der er budt ind med egenfinansiering i forhold til red plus 
baner. Formanden svarer, at situationen med Herlev Kommune jo er stået i stampe. Lige 
nu har kommunen oplyst til kommunen, at klubben gerne vil betale hvis vi ved, at det er 
rentabelt og at vi ikke skal flytte. Vi har lagt et "kort" i bunken, da kommunen bad os om 
det i forbindelse med planforslagene omkring Herlev Hallerne, men hvad der sker, ved vi 
ikke. Men der er flere problematikker omkring aftenbaner, som også berører 
tilstedeværelse og udnyttelse. Kassereren tilføjer, at hvis kommunen siger "go" for 
flytningen, skal der holdes en ekstraordinær generalforsamling, som skal sige ok til, at vi 
bruger penge på nye baner. Indtil da bør fornyelses- og vedligeholdelsesudgifterne stå 
mål med hvor længe klubben forbliver på Ettehavevej.  

- Svend Lehmann er enig i at vi skal have projekter, men er i tvivl om hvor stor en del af 
medlemsmassen, der tilgodeses ved en flytning, ligesom vores erfaringer med den 
længere åbningstid sidste vinter ikke var en succes særlig længe. Kassereren tilføjer, at 
flere klubber har gode erfaringer med red plus baner, fordi de er gode til alt slags vejr, og 
det kan måske gøre en forskel med hensyn til anvendelsesgraden. Jørgen tilføjer, at 
efteråret måske ikke er så gode måneder at måle på i sammenligning med forårs 
månederne. Kassereren tilføjer, at Albertslund er værd at spørge om deres erfaringer. 

- Per Sv spørger om der er afsat penge til en ny markise, eller om vi kan få lov til at lave 
en fast overdækning? Carsten tager punktet med på næste bestyrelsesmøde.  



  
Da der ikke var flere spørgsmål til regnskabet betragter dirigenten det som godkendt.  

4. Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag.  

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

Carsten, Robert og Claus kan godkendes.  
Rasmus og Lea kan godkendes.  
Søren og Merethe kan godkendes.  

6. Debat/drøftelse om afdelingens fremtid 
Kommunen er gået i gang med et konkret forslag, så der ér sket noget, også selv om det 
stadig svirrer mange rygter (og gerne forkerte rygter). Men forskellen fra de sidste år er, at 
kommunen har rykket sig. Bestyrelsen kan ikke investere i to nye baner, hvis vi skal flytte om 
fem år.  
- Erik B. Nielsen udtrykker bekymring for, om klubben kan blive lukket ned, inden de nye 

baner er anlagt færdigt, fordi efter hans egen kommunalerfaring, går der nok ca. 4 år før 
et projekt er færdigt og spilleklart.  

- Svend spørger om hal 2 skal ændres til padel (der er mange rygter). Det er Svends 
indtryk, at da hallen er rentabel, så ligger der en forpligtelse til at passe på hallen, da 
indtægterne udgør klubbens fremtid. Personligt ville Svend prioritere at få afdækket 
problemerne og opgraderet hal 2, fordi der er penge i det, evt. at få lavet en 
behovsundersøgelse. Kasseren er enig i at passe på hallen, fordi den sikrer en god 
økonomi i klubben.  

- Lise Kreisby støtter op omkring kritikken af hal 2, indeklimaet er blevet ringere over en 
længere periode. Søren, som oplyste, at han havde spillet i klubben i to år, har den 

Bestyrelse Funktion	 Periode	-	år

Carsten Kasserer 2

Robert Næstformand 2

Claus Medlem	 2

Rasmus	 Suppleant 1

Lea Suppleant 1

Søren	Aa. Revisor	 1

Merethe	A. Revisor	supp. 1



erfaring, at støjen er værre i år end sidste år. Formanden tilføjer, at fugtproblemerne er 
blevet meget bedre, lugten er mindre, så det hjalp at grave ud, men  

- Bente minder om, at det jo ikke er i Herlev Kommunes interesse at skabe bekymringer 
omkring klubbens fremtid, så ingen grund til at anlægge en pessimistisk vej.  

- Stefan minder om, at mange spillere udefra roser Ettehavevejs anlæg, så vi skal huske 
at sætte pris på det.  

7. Eventuelt 
Robert har haft en debat med Stefan omkring holdturneringer. Vi har mange medlemmer, og 
også mange, der har en mening. Der har været input omkring ranglister, og om vi gør det 
rigtigt. Vi har begrænsninger omkring baner, kampe og spillemuligheder. Især +40, +50 og 
+60 udgør en stor del af de spilleglade medlemmer. Robert har drøftet klubbens "gener" 
med Stefan, og sammenholdt det med Tennis Øst-reglerne. Og vi er nået til den situation, at 
vi flittigt spiller, vi bevarer vores plads, vi spiller turneringer, så vi har ikke i år nogen intention 
om at ændre. Vi har holdkaptajner, der står for det administrative. Det er ikke sikkert, at alle 
kan få lov at spille på hold, men kaptajnerne vil lægge holdene og sammen med trænerne 
afgøre, hvor spillerne skal placeres. Vi kan ikke bare placere 100% efter rangliste. Men det 
er, hvad vi gør i år. Dette bliver også meddelt på klubbens fora. Dirigenten lukkede dermed 
punktet.  

Dirigenten spurgte forsamlingen og fik bekræftet, at der ikke var yderligere indlæg under 
eventuelt.  

Da dagsordenen dermed var udtømt, takkede dirigenten for god ro og orden.  

Formanden takkede dirigenten og udråbte et trefoldigt leve for HIT.  

/Charlotte, ref. 


