Ordinær generalforsamling
Herlev Tennisklub
Torsdag, den 20. August 2020 kl. 19

Indledningsvis bemærkes, at den ordinære generalforsamling først var indkaldt til den 12.
Marts 2020, men var blevet udskudt som følge af forsamlingsforbuddet på grund af Coronavirusudbruddet.
Til stede var ca. 32 personer (inkl. bestyrelsen).
Kasserer Carsten Kyhnauv bød velkommen og orienterede om, at vi i lyset af Corona er
tildelt pladser med afstand og derfor skal forblive siddende på pladserne. Carsten
orienterede om, at som følge af Corona var dette den anden indkaldelse til afholdelse af
klubbens ordinære generalforsamling.
Carsten foreslog Merete Addis som dirigent, hvilket generalforsamlingen støttede.
Valg af dirigent
Merete takkede for valget som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt og at dagsordenen følger vedtægterne.
Dirigenten gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen ikke lever op til de formelle krav i
vedtægternes §3, der anfører, at ordinær generalforsamling skal afholdes inden 1. April
2020. Dirigenten spurgte, om den til stede værende generalforsamling er villig til at se bort
fra de vedtægtsbestemte krav. Dette kunne den samlede generalforsamling tilslutte sig.
Charlotte Hart blev foreslået som referent.
Kai blev takket for bagværk.
Formandens beretning
På bestyrelsens vegne, og da Bente Christensen var udtrådt som formand tidligere på året,
havde Jørgen Kristensen på bestyrelsens vegne påtaget sig opgaven med at afholde
formandens beretning.
—-o0o—Året beretning er naturligvis en smule anderledes end tidligere års beretninger.

Vores formand og allestedsnærværende Bente er trådt ud af bestyrelsen og flyttet frygtelig
langt væk. Bestyrelsen ønsker at takke Bente for det enorme stykke arbejde hun har udført
og ønsker hende al mulig held og lykke fremover.
Den 21. maj 2020 mistede Herlev Tennisklub vores æresmedlem nr 1, Ove Nielsen, som
med rette må siges at være en af hovedkræfterne bag den forening vi alle sammen holder
af. Bestyrelsen henviser til det mindeskrift der ligger på klubbens facebook side og takker
Svend Lehmann for ordene.
Vi har alle sammen siden marts været ramt af Covid-19 virussen – direkte eller indirekte.
Covid-19 har jo gjort vores liv en smule mere besværligt og gennem en længere periode
gjorde, at vi ikke kunne nyde hinandens samvær og dyrke vores fælles passion – nemlig at
spille tennis.
Heldigvis er vi jo kommet i gang igen udendørs på vores dejlige anlæg på Ettehavevej, som
trods pandemi stod klar til åbning til tiden og kunne åbnes planmæssigt den 25.april 2020 –
dog noget mere stille end normalt.
Medlemstallet
Medlemstallet lå ved årets start stadig lige over 400 medlemmer, der er ca 50 juniorer, der
deltager i træningen, de er vores fremtid. Vi har gennem den første del af udendørssæsonen
set en god stigning i medlemsantallet som pt. Ligger på 432 medlemmer. Det er dejligt, at vi
har kunnet beholde vores medlemsfremgang, og det er dejligt at se vi stadig kan tiltrække
nye juniorer, nå vi ved at rigtig mange børn og unge ofte skifter idrætsgren. Det er noget
som bestyrelse og trænere har arbejdet målbevidst på, blandt andet ved at højne
trænerniveauet og indføre flere sociale aktiviteter. Det er dejligt når de mål man sætter sig
lykkes.
Diverse arrangementer
Der er fortsat fokus på at tilbyde vores medlemmer et højt aktivets niveau, der er tilbud om
ugentlig træning, tilkøb af ekstra træning, deltagelse i turneringer, spot på detaljen, hyg ind
arrangementerne som forårscup, familietennis, formiddagsturnering, klubturnering, klubfest,
og andre sociale arrangementer og mulighederne bliver udnyttet, - det giver aktivitet og god
stemning på vores anlæg. Jo mere aktivitet jo mere lyst får man til at være en aktiv deltager i
Herlev Tennis, men alle de aktiviteter som tilbydes, kan kun lade sig gøre, fordi vi har aktive
medlemmer, der tager hånd om alle arrangementerne, de laver et kæmpe stykke arbejde.
Bestyrelsen vil gerne takke alle de aktive arrangører fordi de år efter år sørger for, at der
skabes sociale aktiviteter til glæde for resten af medlemmerne, for uden jeres engagement
ville klubben være et meget kedeligere sted.
Vi har i denne sommer derudover været vært for DAI’s holdmesterskaber i weekenden den
8.-9. august, hvor Per Flemming Hansen forestod værtskabet på vegne af DAI og Herlev
Tennisklub. Bestyrelsen siger tak for en flot afvikling.
Træning
Vi har fortsat stor tilslutning til vores træning. Og udbyder træning til alle medlemmer børn,
unge som ældre.
Vi justerer løbende træningstilbuddene, i forhold til behov og økonomi, og ikke mindst
muligheder.

Bestyrelsen har derfor per 1. august 2020 valgt at oprette en mere formel cheftræner stilling
og ansat Jesper Mindsal i stillingen.
Jesper vil sammen med bestyrelsen fortsætte med at udvikle og styrke de tilbud vi har til
vores medlemmer.
Vi vurderer hele tiden, hvordan vi bedst tilgodeser de forskellige behov vi som klub har og
prøver at tilpasse tilbud til de ønsker som medlemmerne fremkommer med. Det er desværre
ikke altid muligt at efterkomme ønskerne, men vi prøver at være lydhøre.
Juniorerne
Vores mål med at gøre turneringerne mere synlige for vores juniorer er lykkedes om ikke
helt, så må man sige, at det kører den rigtige vej. Vi har i den kommende sæson også åbnet
op for flere juniorturneringer på vores anlæg.
Turen til Lalandia, Tennis By Night, Fastelavns tennis, Juleafslutningstennis, Pizzatennis og
Træning på tværs er arrangementer for vores juniorer.
Vi vil gerne styrke det sociale bånd, derfor har vi øget antallet af arrangementer, dog har
COVID-19 situationen sat en dæmper på de muligheder vi har i øjeblikket.
Således har vi måtte aflyse så traditionsrige arrangementer som Tennis by Night i foråret og
turen til Lalandia i efteråret.
Vi søger hele tiden efter muligheder for, at juniorerne bygger relationer gennem
tennisklubben og håber at bl.a. ansættelsen af Jesper Mindsal vil yderligere styrke dette.
Vi håber at de nye initiativer bærer frugt så vi yderligere kan styrke vores juniortilgang, og få
dem til at holde fast i tennis.
Driften
Vi havde igen i 2019 brand i vores klubhus på Ettehavevej, denne gang gik det ud over
dameomklædningsrummet, det er repareret, men vi må indse at klubhuset er noget nedslidt
Udflytningsplaner har vi jo stadig, så om vi skal bruge ressourcer på klubhuset er jo et
spørgsmål om hvilken tidshorisont kommunen nu kommer frem med.
Vi har denne sæson fået bevilget penge fra kommunen til forbedring af klubhuset. Arbejde
som er ved at blive igangsat.
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 2019 vi har igen fået et lille overskud på
budgettet.
Sportslige resultater
2019 og 2020 har igen i år givet flotte sportslige resultater for Herlev Tennisklub.

I 2019 vandt Peter Jessen og Svend Lehmann HD80 indendørs, og ved DM ude i 2020 var
der igen guld til Peter Jessen, denne gang i MD80+ samt sølv i HS80+ og HD80+, her
sammen med Svend Lehmann.
1.hs havde en succesfuld sæson ude i 2019, hvor oprykning til 2. division blev sikret.
Stort tillykke med resultaterne.
Fremtiden
Vores ønske om at få samlet inden og udendørs faciliteterne, så vi har et samlet
tennisanlæg, er desværre ikke kommet nærmere en dato, selvom vi havde fået lovning på
en plan før sommerferien sidste år. Vi er dog stadig i dialog med kommunen har lige holdt
møde med borgmesteren, men hvis udflytningen ikke sker inden for de nærmeste år, er vi
nødt til at gøre mere ved vores meget slidte klubhus.
Vores lys i hal 1 er jo blevet meget bedre. Bestyrelsen har derfor igangsat arbejde med
udskiftning af lyset i hal 2 til samme type som i hal 1. Arbejdet vil være færdiggjort til
sæsonstart.
Det er bestyrelsens hensigt fortsat at arbejde på at styrke både det sociale og det sportslig i
Herlev tennisklub. Udfordringen er at have en klub, hvor alle føler sig velkommen. Alle kan
hjælpe ved at tage godt imod nye medlemmer, hjælpe dem i gang, få dem med i
fællesskabet få dem med til hyg-ind arrangementerne mm, byde dem velkommen til vores
klub.
2021 er specielt år for Herlev tennisklub. Klubben har 90 års jubilæum, og det er samtidig 50
år siden at vores klubhus på Ettehavevej blev etableret (Nok først indviet i 1972). I den
forbindelse arbejder vi i bestyrelsen på at holde en lidt større fest end vi plejer, men mere
om det når det nærmer sig.
På vegne af bestyrelsen afsluttede Jørgen beretningen.
—-o0o—Beretningen blev godkendt uden spørgsmål.
Cheftræner Jesper Mindsal præsenterede herefter sig selv.
Jesper:
Jeg er 49 år, født og opvokset i Herlev. Jeg startede med at spille tennis som 6 årig i Herlev
og har spillet hele livet, herunder rejst verden rundt for at spille. Jeg er gift og har to børn der
også spiller tennis. Jeg er uddannet som tenniscoach via DTF, og har en del
ledelseserfaring.
Hvorfor er jeg i klubben som cheftræner? Baggrunden var et ønske om et karriereskifte og et
ønske om at være fuldtidstræner, gerne i Herlev, fordi der ville opstå et hul nu hvor Magnus
var på vej videre i livet, og der manglede drivkræfter til at køre junior-delen. Jeg tog herefter
tog fat i Jørgen og Robert fra bestyrelsen, og samarbejdet blev etableret.

Jeg vil arbejde på at drive klubben videre. Jeg har ideer, som skal prøves af, og netværk i
miljøet, og én af disse, er at få flere unge mennesker i klubben, herunder ved at tilbyde
“skoletennis”, dvs udbrede tennis til skoleklasser, særlig aldersklassen 6-12 år. Volumen vil
gøre, at det er sjovt at blive i klubben. Vi har kun har 4 juniorer mellem 15-18 år. Det er ikke
meget, og det vil jeg arbejde på at forbedre.
Samt tilbyde en masse god træning.
—-o0o—Tak til Jesper.
Herefter gås videre til næste punkt på dagsordenen.
Regnskabsberetning, budget og kontingent ved kassereren
Carsten tog ordet som kasserer og oplyste følgende.
Regnskabet blev færdiggjort i januar og underskrevet i marts af bestyrelsen og revisor, og
meget er sket siden. Jeg vil nu løbe regnskabet igennem og starte med resultatopgørelsen.
Grundet tidsintervallet er der nyt budget for 2020.
Driftsresultatet viser følgende for 2019:
Samlede indtægter udgør 953 tkr.
Samlede udgifter udgør 896 tkr.
Overskuddet udgør dermed 57 tkr.
Regnskabet viser et godt driftsresultat. Henlagt er 55 tkr til HIT’s banefond, som polstrer
klubben til fremtiden, herunder udskiftning af lyset i hal 2. Resten overføres som
egenkapital.
Klubbens balance på ca. 1 mkr, og vi har en god saldo i banken. Gælden til opførelse af hal
2 udgør 178.000 tkr. og vil blive færdigbetalt ultimo december 2020.
Der har været et par møder med Herlev Kommune i forhold til fordeling af tid i hal 1, og
resultatet af møderne er, at der nu er skabt et godt grundlag for HIT fremadrettet i forhold til
benyttelse af hal 1.
Af passiver har klubben en samlet egenkapital på 843 tkr., Til næste år vil indekslånet
(gælden i hal 2) udgøre 0,- kr.
Kontingentets størrelse er de samme satser som har været gældende i 2018 og 2019.
Klubben er særdeles velkonsolideret, også godt hjulpet af at bestyrelsen fører en
konservativ og fornuftig linje, så vi passer på pengene.
Robert Højer oplyste, at kommunen har ansat en ny leder, der har haft ønske om at rydde
op og formalisere samarbejdet med klubben, og derfor har mødt klubben med nogle krav,
men også med forståelse og rimelighed. Så vi er meget godt tilfredse og har en god dialog
med kommunen.

Svend bemærkede, at generalforsamlingen som ordinær generalforsamling kun skal
godkende regnskabet, men ikke budgettet, som alene er til generalforsamlingens
orientering.
Ingen bemærkninger til regnskabet for 2019, som dermed er godkendt af
generalforsamlingen.
Carsten brugte herefter lidt tid på at gennemgå det justerede budget for 2020, som var
blevet omdelt til orientering for generalforsamlingen. Budgettet var blevet justeret som følge
af den forsinkede afholdelse af generalforsamlingen for at vise et mere realistisk, forventet
budget for 2020. Den primære årsag til justeringen skyldes, at der er taget nogle
beslutninger for året, der har indflydelse på budgettet, herunder ansættelsen af Jesper samt
indtægterne fra baneleje til WannaSport. Selv i lyset af disse ændringer forventer
bestyrelsen et forsigtigt overskud i 2020 på 28 tkr.
Herefter blev følgende spørgsmål og bemærkninger fra de fremmødte medlemmer drøftet.
Svend oplyser, at trænerudgifterne udgør halvdelen af alle udgifter og er en stor post. Han
har ikke fundet nogen beløb, der viser hvilke proportioner, der er tale om, nemlig beløb til
cheftræner og andre trænere, hvad er aftalen og løbetiden, hvad er traditionerne osv. Svend
spørger, om det kun er bestyrelsen, der kender den egentlige post, og at det på sigt vil være
gavnligt at få oplysning om, hvad en cheftræner koster.
Margit Lehmann tilføjede, at der også bør ses på, om klubben får gavn af en cheftræner,
som er en helt nyt i klubben, eksempelvis om de unge bliver eller flytter til andre klubber.
Elinor Kyhnauv tilkendegav, at det er vigtigt for klubben at få en cheftræner, der også gør
noget for bredden.
Erik Nielsen bemærkede, at det også er vigtigt, at Herlev kommer på “tenniskortet”, så vi
lægger os op ad andre klubber, der gør sig bemærket, eks. Hørsholm.
Carsten svarede, at Jesper er ansat som funktionær, hvilket er en tiltro til, at Jesper kan
levere en høj kvalitet, der kan modsvares af højere trænerindtægter pr. time. Bestyrelsen har
overblik over hvad de enkelte trænere får i løn, men det er ikke normalt at oplyse om enkelte
personers aflønning, herunder skulle der tages hensyn til, at bestyrelsen anså aflønningen
for at udgør personfølsomme data. For bestyrelsen er udgangspunktet, at det vigtigt, at
klubben vokser.
Indkomne forslag
Ingen forslag.
Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleanter, revisor og
revisorsuppleant på valg.
På valg er:
Formand Bente Christensen (udtræder) - udtrådt
Bestyrelsesmedlem Jørgen Kristensen (genopstiller) - valgt
Bestyrelsesmedlem Charlotte Hart (genopstiller) - valgt

Bestyrelsesmedlem Magnus Nørhave (ønsker at overgå til bestyrelsessupleant) - valgt
Bestyrelsessuppleant Lea Barding Pedersen (genopstiller) - valgt
Bestyrelsessuppleant Paul Skjødt (ønsker at overgå til bestyrelsesmedlem) - valgt
Per Flemning Hansen ønsker at indtræde i bestyrelsen - valgt
Søren Aarup (genopstiller som revisor) - valgt
Merete Addis (genopstiller som revisorsuppleant) - valgt
Alle opstillede blev valgt uden bemærkninger og takkede for valget.
Per Flemming nævnte kort, at han vil stå for at præsentere nye initiativer i klubben og
glæder sig til samarbejdet med Jesper, herunder med særlig fokus på de unge og det
sociale liv.
Svend mindede om, at i lyset af Bentes udtræden er klubben repræsentativ ved
næstformand Robert.
Bestyrelsen arbejder fortsat på at få en formand.
En hilsen fra Bente, der ikke kunne komme, og en meddelelse om, at bestyrelsen har sørget
for at overrække Bente en gave for sit store arbejde og sin indsats i klubben.
Debat/drøftelse om afdelingens fremtid
Carsten oplyser, at bestyrelsen ser frem til Jespers ansættelse og de nye aktiviteter og
initiativer der skal være med til at førte klubben videre.
Robert oplyste, at der har været afholdt et møde med borgmesteren omkring
udflytningsplanerne. Indtrykket er, at vi taler om det samme, men virkeligheden er nok, at
udflytningen har lange udsigter - nok mere 5 end 3 år.
Kommunen er godt klar over, at klubhuset er nedslidt, så det kunne godt komme fokus på at
opdatere huset.
Carsten fremkom med en bøn om at få flere friske, unge hænder ind i butikken, også blandt
dem, der giver et nap med, så der er flere, der yder og færre der nyder. Martin Juul foreslog i
den forbindelse, at der oprettes nogle “laug”, der står for vedligeholdelsen, eksempelvis et
banelaug der sørger for grus på banerne.
Svend ønsker en mere realistisk indfaldsvinkel for klubbens fremtid med de faciliteter man
har og de fysiske rammer i bred forstand. Carsten svarede, at bestyrelsen er enig og fortsat
vil arbejde på at forbedre Ettehavevej. Erik Bjørn Nielsens opfattelse var, at kommunen
havde nok at bruge penge på.
Af bemærkninger til udflytningsplanerne og renovation af Ettehavevej kom følgende:
Kenneth Henriksen bemærkede, at Ettehavevej var et meget hyggeligt anlæg, som han
kunne se en fordel i at beholde.
Jeanette Faurholdt Nørregaard roste bestyrelsens gode arbejde og ansættelsen af Jesper.
Hun foreslog, at bestyrelsen indkalder nogle medlemmer til at stå for større projekter,

eksempelvis lys på banerne. Carsten bekræftede, at bestyrelsen arbejder på at forbedre
rammerne i klubhuset, men at lys på banerne tidligere havde været et problem, da det
havde generet nogle naboer, hvilket var grunden til at det blev lukket ned. Jeanette oplyste,
at lys i dag er mere retningsbestemt og ikke behøver genere i bred forstand. Claus
Pallisgård oplyste, at der lige nu bliver set på at genetablere lyset på banerne 5-7.
Claus oplyste, at med hensyn til renovering er der penge til maling af klubhus. Steen
Svenningsen kan se en fordel i et godt klubhus og flere indendørsbaner, og at der med et
nyt anlæg ville være en bedre sammenhæng mellem indendørs- og udendørsbaner, også
selv om det er et dilemma at flytte, når omgivelserne i Ettehavevej er så smukke.
Susanne Møllegaard oplyste, at banebænkene trænger til at blive repareret og udskiftet,
hvilket bestyrelsen har fokus på.
Lise Kreisby takkede bestyrelsen, særlig for at løfte opgaven efter Bentes fratræden.
Tak til dirigent og referent.
Eventuelt
Generalforsamlingen blev afsluttet med et trefoldigt hurra og H I T.
Charlotte/ref.

