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Helsinge Tennisklub 
Generalforsamling 

28. juni 2020 

Deltagere: Ole-Bjørn Larsen (ref.) 

Michael Hughes 

Jørgen Hornnæss 

Nina Anker Jørgensen 

Jacob Schjøtt 

4 medlemmer 

  

Fraværende:    

Næste møde: Konstituerende bestyrelsesmøde   

  

Dagsorden:  Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen forventer at indstille en kandidat 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019 til godkendelse 

4. Bestyrelsens forslag til budget for 2020 og fastsættelse af kontingenter m.m. 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Michael Hughes, modtager genvalg 

Jørgen Hornnæss. modtager genvalg 

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

8. Valg af revisor 

Ole Henrik Larsen genopstiller 

 
9. Valg af revisor suppleant 

10. Valg af medlemmer til HSI repræsentantskab  

11. Eventuelt 

 

1)  Valg af dirigent  Holger blev valgt til dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt og dagsorden ok 

2)  Formandens beretning  

   
 Formandens beretning blev gennemgået af formand Michael Hughes 

 Bestyrelsen har ingen suppleanter, men vil gerne have nogen. 

 Formanden pointerede at tennis er noget vi giver til hinanden og var 

ikke interesseret i at vores tennisklub kom til virke som en 
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'billetautomat' hvor man bare købte en times tennis når man havde 

behov for det, Michael pointerede at det sociale liv, fællesskabet og 

bredden skal være i fokus. Kassereren sætter dog stadig pris på det 

bidrag som baneudlejning bidrager med. 

 Formandens meget detaljerede beretning kan ses i Bestyrelsens arkiv på 

hjemmesiden, se mappen Bestyrelsesmødereferater => 

2020=>Generalforsamling=>2020-HT-GF-Formand.pdf 

 Ole H udtrykte bekymring for at en tennishal placeret i Gilleleje ikke 

ville give flere medlemmer i Helsinge, formanden ville arbejde for en 

placering i Helsinge 

 Jacob foreslog at forlænge junior sæsonen på kunsstofbanerne, hvordan 

kan drøftes senere 

 Flere juniorer og fastholdelse af dem blev drøftet, men ingen konkrete 

foreslag, bestyrelsen vil dog arbejde videre emnet 

 Beretningen blev godkendt 

 

3)  Fremlæggelse af revideret 

regnskab for 2019 til godkendelse      

 

 Nina gennemgik regnskabet som nu er på systemets præmisser 

 Medlemstilbagegang skyldtes bl.a. lukning af familietennis 

 Regnskab gennemgået og differencer forklaret 

 42% af klubbens indtægter kommer fra sponsorer og tilskud! 

 Regnskab blev godkendt 

 Detaljeret regnskab kan ses i Bestyrelsens arkiv på hjemmesiden, se 

mappen Bestyrelsesmødereferater => 2020=>Generalforsamling=> 

2020-HT-GF-Regnskab2019.pdf,  

2020 HT-GF-RegnskabBeretning2019.pdf  

4) Bestyrelsens forslag til budget for 

2020 modtager   
 Nina gennemgik budget og kontingenter  

 Bygger på 85 medlemmer og ca 50.000 i kontingent indtægter 

 Nordea penge tænkes anvendt til bl.a. junior turneringsdeltagelse og 

andre junior tiltag 

 der budgetteres med et underskud på ca. 8000 kr 

 Budget godkendt herunder med uændrede kontingenter. 

 Michael bad om godkendelse af tillæg vedr. tegningsrettigheder, forslag 

delt ud på generalforsamlingen,  

Forslag lyder:  

 Vedr. tegning og hæftelse blev følgende aftalt: 

Bestyrelsen kan meddele et udvalg eller en person fuldmagt til at 

foretage dispositioner på vegne af foreningen. I forhold til daglig 

disponering og afregninger er både formand og kasserer 

bemyndiget individuelt og uden krydsgodkendelser fra bestyrelsen 

eller andre bemyndigede. 

 Det blev drøftet om der skulle være en max grænse på beløbet, men 

forslaget blev godkendt uden ændringer. 

 Detaljeret budget kan ses i Bestyrelsens arkiv på hjemmesiden, se 

mappen Bestyrelsesmødereferater => 2020 Generalforsamling=> 

2020 HT-GF-Budget2020.pdf 

5) Indkomne forslag 

 

  ingen forslag 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer  Michael fortsætter i bestyrelsen 
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 Jørgen Hornnæss fortsætter i bestyrelsen 

7)Valg af 2 bestyrelsessuppleanter  ingen meldte sig 

8+9) Valg af revisor og 

revisorsuppleant 
 Ole Larsen valgt som revisor,  

 revisorsuppleant ingen kandidater pt 

10)Valg af medlemmer til HSI’s 

repræsentantskab(formand er 

selvskreven) 

 Formanden er født medlem, bestyrelsen bemyndiges til at udpege det 

andet medlem  

 Michael valgt ind som suppleant i HSI's bestyrelse 

11) Evt  Nina foreslog af flytte generalforsamlingen til februar måned  bl.a. aht 

kontingent fastsættelse, drøftes i bestyrelsen 

 Klubhuset bliver åbnet og retningslinier bliver udsendt, vi skal selv 

rengøre efter os i dagens løb, klubhuset bliver rengjort en gang dagligt 

af  hallen  

 Koden til nøgleboksen sendes ud til medlemmerne 

 Tages op med hallen om der kan sættes en gang sprit op på terrassen 

   


