
 

 

Hjortekær Tennisklub 

Referat af ordinær generalforsamling afholdt 2019-02-27 kl. 
19.30 i klubhuset. 

Ordinær generalforsamling: 

1) Valg af dirigent. 

Stig Sunding blev valgt som dirigent. Stig bød velkommen til de ca. 15 fremmødte. 

Stig Sunding kunne konstatere at generelforsamlingen var indkald i henhold til 
vedtægterne og var beslutningsdygtig. 

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

Formand Steen Gottschalck-Andersen fortalte om klubbens aktiviteter i det forløbne år.  

Formandens beretning i hele sin ordlyd: 
 
 
Kære medlemmer. 
 
Dette er beretning for sæson nr. 67 – og sikken en sæson – som vil blive husket for et helt 
fantastisk sommervejr – der har i hvert fald ikke været nogen undskyldning for ikke at 
have fået spillet en masse dejlig tennis.  
 
Men inden jeg kommer tilbage til sæsonen 2018 vil jeg lige indledningsvis runde 
bestyrelsens arbejde. 
 
I 2018 blev der afholdt i alt 7 bestyrelsesmøder – på disse møder drøfter vi forslag fra 
medlemmer, klubbens økonomi, vedligeholdelse af baner, indkøb til klubhus eller til de to 
anlæg, rammerne for klubfester og meget mere.  
 
Men ud over at arbejde med klubbens drift og udvikling deltager bestyrelsesmedlemmer i 
møder med kommunen, Dansk Tennis Forbund, Sjællands Tennis Union -  
Tennis Øst ,Foreningen af Idrætsklubber i Lyngby FIL Der er mange ting der skal passes 
for at få klubben til at fungere.  
 
Klubben har heldigvis en velfungerende bestyrelse og jeg vil gerne sige mine 
bestyrelseskollegaer tak for samarbejdet i det forgangne år. Egentlig havde jeg besluttet 
mig for og også meldt ud for et år siden, at 2018 ville være det sidste år med mig som 
formand.  
 
I mange sammenhænge kan det jo være godt med nye kræfter og nye øjne, og jeg har jo 
være med en del år. Men vi har i bestyrelsen haft en god snak om arbejdet i bestyrelsen 
og fordelingen af opgaver og samtidig med at flere medlemmer har opfordret mig til at 
fortsætte lidt i endnu har jeg i samråd med den øvrige bestyrelse besluttet mig for at stille 
op igen.  
 
Nå, nok om bestyrelsens arbejde nu over til den fantastiske sæson 2018 – som jo helt fik 
os til at glemme hvordan 2017 sæsonen var.  
 
Starten på 2018 var faktisk lidt skræmmende rent vejrmæssigt, hvis nogen ellers kan 
huske det. Faktisk lå der så sent som 3 uger før standerhejsningen tung sne på banerne. 
Men en stor indsats fra Jan og co. var banerne klar til standerhejsning. 
 



 

 

2018 var også året, hvor vi som noget nyt forsøgte at timerne på alle 5 baner på 
Ravnholm startede kl. hel og dem på Bjælkevangen k.l halv, hvilket helt generelt er blevet 
taget rigtigt godt i mod.  
 
Den eneste udfordring var at der periodevis var lidt udfordringer med vandtrykket, hvis 
alle 5 baner skulle vandes samtidig. Men nu var det også en meget tør sommer. Så 
bestyrelsen har besluttet at fortsætte med de hele times start på Ravnholm og halvtimes 
start på Bjælken. 
 
Kigger vi lidt ud i fremtiden – er bestyrelsen pt. i gang med at forhandle med kommunen 
om at renovere banerne på Ravnholm. Og aktuelt tyder det på, at banerne 2, 3 og 4 
muligvis bliver renoveret, således at de dræner bedre, når det øsregner og dermed 
hurtigere kan bruges igen.  
 
Vi vil også gerne have en slå mur – vi kan bare ikke rigtig finde ud af, hvor det er bedst at 
have den, og hvordan vi sikrer, at boldene ikke forvilder sig ud i trafikken eller for meget 
ind til naboerne. Der arbejdes stadig på projektet. 
 
En tredje ting som der også arbejdes på i forhold til kommunen er, at få nyt og et rigtigt 
tennislys i hallen på Lyngby Idrætsanlæg. Og meget tyder på, at arbejdet kommer til at 
bære frugt. Det er ikke mindst et resultat af et godt samarbejde med Taarbæk tennisklub. 
Samtidig tror vi også at gulvet bliver malet op, vi glæder os til disse forbedringer. 
 
 
Selv om tennisbanerne er en vigtigt forudsætning for klubbens aktiviteter, er det nu en 
gang medlemmerne og klubbens trænere, der skaber klubber.  
 
Trænerstaben blev udvidet med Carl. Carl er en erfaren voksen træner som har undervist 
mest på Bjælkevangen. Ud over Carl har vi også engageret Leo som kom ind som vikar for 
Carl.  Og det jeg hører er, at de er super dygtige og meget engagerede, så derfor bliver vi 
ved med disse ekstra trænere. 
 
Det er desværre stadig ikke lykkedes at få skolereformen ændret, således at skolebørnene 
kan blive trænet tidligt på eftermiddagen. Der er derfor fortsat ret meget tryk på de sene 
eftermiddagstimer og tidlige aftentimer.  
 
I forhold til juniorerne har vi et positivt samarbejde med Lundtofte skole, for at rekruttere 
juniorer her i lokalområdet. Sidste år kørte vi således i samarbejde med skolen et 
indmeldelsestilbud, hvor et junior medlem ved at melde sig ind i klubben fik en gratis 
ketcher samt 1 times træning i maj/juni måned. Dette tilbud var der Ca 40 der benyttede 
sig af. Og det var godt for klubben, derfor har vi besluttet at gentage tilbuddet i år.  
 
Det gav også lidt udfordringen på plads/logistik/træner siden, når der lige pludselig var så 
mange nybegyndere der skulle have træning – men gensidig fleksibilitet fik det til at virke. 
 
Det har været dejligt det forgangne år at se så mange medlemmer i klubben give en ’hånd 
med’. Eksempelvis har en gruppe medlemmer taget initiativ til at indrette klubhuset med 
nye møbler, ny opvaskemaskine, ny kaffemaskine og ny grill. Og der har også været 
medlemmer der har renset fliseareal uden for klubhuset, sørget for blomster og i det hele 
taget frisket det hele op. Det har for bestyrelsen været SÅ dejligt at opleve, at hvis 
bestyrelsen råber på hjælp, så får den det – hurra og tak. 
 
Af andre aktiviteter vil jeg også gerne nævne årets klubturnering. Selve klubturneringen 
stod bl.a. Hanne & Leise for. De havde ikke før prøvet at organisere en sådan turnering, 
men de kastede sig ud i det med krum hals og fik lavet et fint kampprogram.  
 
Der var mange gode kampe med flere deltagere end længe set. Klubturneringen blev 
afsluttet med en fantastisk sommerfest, vellykket med helstegt pattegris og fadølsanker, 
vin og dans i telt på fliserne udendørs til den lyse morgen (næsten). Mange medlemmer 
var involveret, og der blev lavet salater, kager, pyntet op, dækket borde, sat musik op etc. 
Festen gentages også i år! 
 



 

 

Også på informationsfronten er der ved at ske en ’opgradering’. Således er en gruppe 
medlemmer ved at udarbejde en ny hjemmeside, som er mere moderne, mere 
overskuelig, og så skulle den også være endnu nemmere at redigere.  
 
Den forventes at ’go live’ lige inden standerhejsningen – det er dog ikke forventningen, at 
det er den endelige version som frigives – der skal være plads til kommentarer – ros & ris 
–  helst ros.  
 
Et vigtigt nyt opslag på hjemmesiden er listen over opgaver, som medlemmer kan byde 
ind på, og der arbejdes også på, at vi laver en ”jeg søger makker børs”. I den forbindelse 
bokser vi lidt med at sikre, at vi ikke overtræder de såkaldte GDPR-regler. Vi vil jo gerne 
vise en levende klub med mennesker og atmosfære, men pt. er det f.eks. et problem at 
vise billeder fra klubfesten på hjemmesiden – uden at få samtykke fra samtlige personer 
på billedet.  
 
Vi håber der kan findes et Modus operandi  dette i år, så vi kan vise at vi er en klub med 
mange aktive medlemmer, med gode arrangementer. 
 
Afslutningsvis vil jeg sige tak for 2018 og ser nu frem til et nyt år med mange timers god 
tennis for unge som gamle, familier, turneringsspillere og alle os, der bare synes at det er 
dejligt at have en hyggelig og velfungerende klub - god sæson 2019. 
 
 
 
3) Regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende 
år. 

Kasserer Peter Ejler gennemgik regnskab for 2018 samt budget 2019.  

Regnskabet for 2018 viste et underskud på ca. kr. 15.500,-.  

Budget for 2019 viser et underskud på ca. kr. 11.500,-. 

Regnskab blev godkendt. Budget for det kommende år blev taget til efterretning.  

4) Forslag fra medlemmer.  

Der var kommet et forslag til en ny slå mur på Ravnholmvej. Forslagsholder var ikke til 
stede. Bestyrelsen arbejder på sagen. 

5) Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen havde foreslået uændret kontingent.  

Punktet blev vedtaget. 

6) Valg af Formand.  

Formanden vælges i ulige år. Steen Gottschalck-Andersen var villig til genvalg og blev 
valgt. 

7) Valg af kasserer. 

Kasserer vælges i lige år og punktet udgik.   

8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Fredrik er på valg og villig til genvalg. Frederik blev genvalgt. 
 



 

 

Jacob er trådt ud og bestyrelsen og bestyrelsen foreslog Hanne Vierø Tøttrup. Hanne blev 
valgt.  

9) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.  

Ingen ønskede at være suppleant.  

10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.  

Caroline Alfthan og Per Baatrup blev genvalgt. 

 11) Eventuelt.  

Efter generalforsamlingen var klubben vært ved et lille traktement.  

Referent Finn Carlsson 


