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Helsinge Tennisklub 
Generalforsamling 

25. april 2021 

Deltagere: Ole Bjørn Larsen (ref.) 

Michael Hughes 

Nina Anker Jørgensen 

Jacob Schjøtt 

7 medlemmer 

  

Fraværende fra bestyrelsen:  Jørgen Hornnæss 

Næste møde: Konstituerende bestyrelsesmøde onsdag 28/4-2021 kl 19 

  

Dagsorden:  Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

- Bestyrelsen forventer at indstille en kandidat 

 

2. Aflæggelse af beretning 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020 til godkendelse 

 

4. Bestyrelsens forslag til budget for 2021 og fastsættelse af 

kontingenter m.m. 

 

5. Indkomne forslag 

- Bestyrelsen har indgivet forslag til ændring af vedtægt 

jf separat bilag 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

- Jacob Schjøtt, modtager genvalg 

- Nina Anker Jørgensen, modtager genvalg 

- Ole-Bjørn Larsen, modtager genvalg 

  

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

- Kandidater velkommen 

 

8. Valg af revisor 

- Ole Henrik Larsen genopstiller 

 

9. Valg af revisor suppleant 

- Kandidater er velkomne 

 

10. Valg af medlemmer til HSI’s repræsentantskab (formand er 

født medlem af repræsentskabet) 

  

11. Eventuelt 
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1)  Valg af dirigent Holger Hansen 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. Han nævnte:  

Konstituering: 
Bestyrelsen er konstitueret ved konstituerende BM den 2/7 

2020 efter en for klubben usædvanlig sen generalforsamling 

gennemført 28/6 2020 

• Formand:  Michael Hughes 

• Næstformand: Jørgen Hornnæss 

• Sekretær: Ole-Bjørn Larsen 

• Kasserer: Nina Anker Jørgensen 

• Bestyrelsesmedlem: Jacob Schøjtt 

Suppleanter: Ingen 

Særlige ansvarsområder 

• Sponsor: Michael, Jørgen, Ole-Bjørn 

• Hjemmeside mv: Nina 

• Bane- og anlægsvedligehold: Jørgen/Ole-Bjørn 

• Træner og juniorkontakt. Jacob 

• Skolekontakt: Michael 

Desuden uden for bestyrelsen 

• Revisor: Ole Larsen 

• Klubhus: Annette Larsen 

• Holdkaptajn: Morten Wermer 

Aktiviteter 2020/21 
Klubben har bestræbt sig på at skabe åbne aktiviteter baseret på 

samarbejder og enkelte events – fortrinsvis i nærmiljø. 

Eksempelvis KPT-forløb som også er en DGI båret event som 

henvender sig til skoleklasser i området eller samarbejde med 

idrætslinje på gymnasium ikke at forglemme kommunens egne 

events (Gang i Gribskov mv). 

Desværre har COVID 19 ændret vores dagsorden og vi har 

været tvunget til at udskyde og aflyse arrangementer. 

Det er trods alt lykkedes at gennemføre flere af vores egne gode 

klubaktiviteter, særligt med Jacob som initiativtager til 

Fredagstennis og drop-in med grill og træning både for 

medlemmer, forældre og andre gæster. 

Generelt set, har vi dog haft svært ved at åbne klubben for nye 

eller give dem der kom en god velkomst. På den anden side, 

kan vi mærke, at mange er tvunget ud i udendørs aktiviteter i 

små grupper, hvilket også hos os har betydet, at vi har set flere 

nye ansigter på anlægget i form af daglejere eller måske endda 

også gratister. 
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I vinterens løb har vores kunstgræs været godt brugt og 

anvendelsesmulighederne for disse baner har igen vist sig at 

være til stor gavn for klubben. 

 

Aflysninger har også ramt MIL… og dermed indirekte også os. 

Med Jørgens store indsats lykkedes vi normalt med en større 

koordination af frivillige fra klubben. Afsavnet koster både 

socialt og økonomisk. 

Vi håber at MIL kan gennemføre i år og, at vi kan deltage med 

vores engagement således, at vi fastholder vores gode relationer 

til MIL og udvikler egne sociale berøringsflader. 

 

Fremadrettet synes vi stadig, at vores strategi om at medvirke 

til lokale arrangementer er rigtig og i det nye år forsøger vi os 

igen med de sædvanlige forårsarrangementer, navnlig KPT 

el.lign. og tennissportens dag. 

Anlægget bliver til stadighed løftet 
Sidste efterår fik vi med støtte fra DIF og DGI’s foreningspulje 

plantet vores nye læhegn af stedsegrønne Thuja’er som i løbet 

af de kommende par år vil vokse op og brække de værste vinde 

foruden at skabe en smuk baggrund. 

Det skulle også gerne hjælpe med at værne grusbanerne, som til 

vores store ærgrelse typisk bliver afpillet af de blæsende uger i 

april maj. Det koster jo både penge og ekstratimer at rette op på 

disse ’stormskader’. 

Igen i år har vi fornøjelsen af fem eksemplarisk gode baner.  

Det er igen Jørgen, Ole-Bjørn og Nina der har den taget 

banerne under personlig pleje og styret hallerne gennem 

forårets klargøring. Flere af os andre har hjulpet til med 

praktiske gøremål. 

Det har været lidt sværere i år. Vi har sat ambitionsniveauet 

højt i forhold til at åbne banerne tidligt for vores 

tennishungrende medlemmer. Måske for tidligt … nattefrost 

har gjort banerne skrøbelige og vi har været tvunget til at bruge 

ganske meget tid på reparationer. 

Banerne er jo også noget vi giver hinanden … og derfor skal vi 

kræve af hinanden, at den enkelte er med til omhyggeligt at 

efterlade banen i velplejet tilstand. 

Hallernes bidrag er stadig et ’work in progress’, hvor vi må 

være på mærkerne for at sikre at alt går som en tennisspiller 

synes. Det er jo os, der har kærligheden for sporten og derfor 

også naturligt en mere kælen tilgang til detaljerne. 

Også her kan vi være stolte af vores aktivitetsniveau. 

 

Den store medlemsundersøgelse 
I efteråret deltog vi i DGI’s store medlemsundersøgelse. 

Klubben fik en del besvarelser som er af god værdi for os. 
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Noget af det som har slået mig er, at vi i sammenligning med 

andre klubber på landsplan ligger meget tæt på gennemsnit af 

alle klubber i næsten alle spørgsmål. 

På vores egne besvarelser, synes jeg medlemmerne har givet 

udtryk for, at klubben fungerer ret godt og levere gode sociale 

arrangementer. Der er navnlig høj tilfredshed med banerne, 

men et ønske om flere tilbud er også til stede, navnlig begynder 

introduktion og træning. 

Den generelle konklusion er, at vi skal have lidt mere af det vi 

allerede gør og så have fokus på  

• Synlighed og rekruttering 

• Klubhus, specielt badefaciliteter 

• Gode træningstilbud 

Hvad angår klubhuset, så skylder vi stor tak særlig til Anette 

som til stadighed har sikret, at huset er funktionsdygtigt og 

velekviperet med viskestykker og alskens nødvendigheder. 

Medlemsundersøgelsen bekræfter hvor vigtigt dette er for 

klubben og vi skal støtte op med hjælp til bl.a. oprydning og 

rengøring udover hvad vi kan forvente af hallen. 

I foråret har vi prioriteret banerne, men jeg vil love at klubhuset 

er på kommende dagsorden. 

Halprojekt og mere 
Vi holder stædigt fast i, at klubben mangler helårs faciliteter. 

(DGI undersøgelser viser at motionister i dag efterspørger 

helårssport). Derfor lægger vi fortsat stor energi i, at overbevise 

Gribskov om at der er behov for en tennishal. Det er foreløbig 

blevet vel modtaget i HSI/Hal. Interessen deles af vores 

naboklubber og vi håber at en samlet indsats er nok til at 

overbevise kommunen om, at der er behov for en (ny) tennishal 

i Gribskov kommune. 

 

I mellemtiden… har vi sat os for, at etablere lysanlæg på 

grusbanerne 2 & 3. Belysning af banerne vil forlænge vores 

grus sæson betydeligt, navnlig i sensommeren og første del af 

efteråret hvor vejret ganske ofte er perfekt egnet til tennis. 

God belysning vil skabe merværdi for vores medlemmer og 

tilmed præsentere klubben med stor synlighed i området hvilket 

også bør komme os til gode i forhold til medlemstilgang. 

Anlægsmæssigt er det overkommeligt. Vi har allerede modtaget 

stor støtte fra MIL til projektet. Med andre gode muligheder for 

at søge fonde og støttemidler, er der håb om at vi kan sætte 

lysmaster i gruset måske allerede til efteråret eller næste sæson. 

 

Padel ser ud til at blive en realitet 
En positiv udvikling ses i det nye Padel projekt, hvor hallen 

allerede i August forventer at etablerer 2-3 Padelbaner. 

Ønsket er jo ikke nyt, men med baggrund i den eksplosive 

vækst som sporten lige nu nyder har man (Hallerne) indset, at 
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det trænger sig på hvis man vil undgå at Padel ender med at 

blive 100% kommercielt drevet. 

Padel kan godt ses at være beslægtet med tennissporten på 

mange områder og vi ser det som en fordel både for HTK og 

området, at få flere borgere indlemmet i ketcher sport. 

Vi har – sammen med HSI - medvirket til skabelsen, som vi har 

bundet sammen med en strategi om en fælles hal. Vi er også 

repræsenteret i deres bestyrelse og kan regne med klubberne 

HPK og HTK vil arbejde sammen, både om gode 

medlemstilbud og om den langsigtede fælles strategi om en 

fælles hal. 

Hvis det går for padelklubben som for padelklubber andre 

steder bliver de hurtigt mange. Derfor har vi som forening 

trukket os fra at inkludere ’padel folket’ i vores klub, primært 

for at sikre at vores tennisklub drives af tennisfolk. 

Beliggenheden er endnu ikke afgjort, men ventes at blive ret tæt 

på vores baner og hallerne. 

Formandens afrunding 
Jeg forventer det gode arbejde fortsætter 2021/22. 

Der er allerede igangsat begynderintro og træning for øvede, 

KPT og/eller arrangement med gymnasiet og genoplivning af 

MIL og vi har allerede sat den første dato for egne 

arrangementer. 

Der skal lyde en stor tak til en ihærdig og velfungerende 

bestyrelse for godt samarbejde i det forgangne år. Det har været 

en fornøjelse hvor vi, COVID-vanskeligheder til trods, er 

lykkedes ret godt med at skabe de gode tennistilbud og 

faciliteter som vi alle nyder så godt af hele sæsonen. Det kan 

kun gøres fordi der er så stort et engagement og vilje til at 

udvikle klubben.  

Også stor tak til klubbens andre frivillige, dem der dukker op 

når der skal bruges hjælp, Annette som altid værner om klubhus 

og området omkring, Ole Larsen som har et skarpt øje på vores 

økonomi og altid stiller op når vi har gæster på anlægget. 

Jeg er som formand tilfreds med, at videreføre ambitionen om, 

at vi skal være en breddeklub med stor fokus på at rekruttere 

nye generationer til sporten og fremtidig ledelse af klubben. 

Det ville være ærgerligt for klubben og alle os der elsker tennis 

med venner, hvis dette ikke lykkedes.  

Jeg holder fast i at være en klub, ikke en butik. Vi skal som 

klub stå sammen om at levere det vi vil give hinanden … det er 

derfor jeg ynder at bruge værdisætningen tennis er noget vi 

giver hinanden! 

 

 
 

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen 
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3)  Fremlæggelse af revideret  

regnskab for 2020  

til godkendelse      

 

Nina gennemgik regnskabet for 2020 og forklarede diverse 

differencer i forhold til 2020 budgettet. Hun fremhævede bl.a.:  

 

Indtægter 

• Medlemskontingenter: Budgetafvigelse: +8.200,- 

o På trods af Corona-epidemien har vi haft en 

medlemsfremgang på 11 medlemmer. 

Fremgangen har været hos seniorer og juniorer, 

mens der har været en tilbagegang hos 

pensionisterne. 

o I alt 97 medlemmer 

. 

• Sponsorindtægter: Budgetafvigelse: +20.000,- 

o Vi har fået tildelt 20.000 kr fra MIL fond, som 

skal gå til et fremtidig lysanlæg. 

Sponsorer Beløb 

Jørgen Hornnæss, 3.000,00 

Fog Trælast 3.000,00 

Janus Component 2.0  5.000,00 

JMV sponsorat 4.000,00 

MIGA Autoteknik sponsorat 3.000,00 

MIL fond 20.000,00 

 I alt 38.000,00 

 

o Øvrige indtægter: Budgetafvigelse: +15.715,- 

o Skyldes primært at Helsinge Tennisklub har i år søgt 

penge hos DIF og DGI foreningspulje til plantning af en 

hæk langs fodboldbanerne. Vi fik 28.000 kr. og 

Helsinge Hallerne har indkøbt og plantet hækken.  

Beskrivelse Beløb 

MIL Team tennis: Frivillig indsats 2019 
restbeløb 

2.600,00 

Tilskud 79 fra Gribskov Kommune 2.032,00 

DIF og DGI foreningspulje 28.000,00 

Materiale tilskud 2020 7.000,00 

I alt 39.632,00 

 

Konklusion, Indtægter 
Indtægter er afveget med +55.855 det skyldes primært de 

28.000 kr.  vi fik fra DIF og DGI foreningspulje, 20.000 kr fra 

MIL fond, medlemsfremgang samt salg af bolde og klubtrøjer. 

Medlemsmæssigt er det dejligt at vi i 2020 har haft medlems 

fremgang hos seniorer og juniorer.  
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Udgifter 
Omkostninger er generelt set ganske pænt budgetteret forstået 

på den måde at vi har formået at holde under budget hele vejen. 

 

Vedligehold, nyanskaffelser 
Afvigelse: +29.087,- 

Beløb til drift og vedligeholde af anlæg, klubhus og faciliteter. 

Afvigelsen skyldes klubbens/hallens køb af planter til hæk, de 

28.000 kr vi har fået fra DIF/DGI foreningspulje.  

 

Tennisskole 
Afvigelse: -17.025,- 

Omfatter udgifter til trænergodtgørelse. 

Besparelsen er primært relateret til nedlukning af træning for 

juniorer pga. Corona i ca. 2-3 mdr. Besparelsen skyldes også at 

Frederikke stoppede som træner pga. barsel. 

 

Konklusion, Omkostninger 
Vi har brugt ca 5.575 kr mere end budgetteret. 

Meromkostningerne skyldes i høj grad de 28.000 kr vi har brugt 

på køb af planter til hæk. 

. 

Afrunding driftsregnskab 
Samlet set lander driftsåret 2020 med et overskud på 

41.362,01,-.  

 

Det store overskud skyldes tildeling af midler fra MIL fond på 

20.000 kr, nedlukningen af juniortræning i 2-3 måneder samt 

tilgang af nye medlemmer.  

 

Klubben er stadig meget afhængig af sponsorindtægter samt 

aktivitetstilskud fra kommunen. 

 

Godkendelse af regnskab for 2020 

• Regnskabet for 2020 blev godkendt af 

generalforsamlingen 

4) Bestyrelsens forslag til  

budget for 2021 og fastsættelse  

af kontingenter m.m   

Nina gennemgik budget og kontingenter, hun fremhævede bl.a.: 

 

Indtægter 

Der er budgetteret med uændrede kontingenter og ca. samme 

antal medlemmer.  

Træningsaktivitet er uændret ifht . til 2020. Der forudsættes 

uændrede hal-tider i vinteren 2020/2021. 

 

Sponsorindtægter 

• Vi har sat sponsorindtægter ned i forhold til 2020. 

Fremover skal vi nok mere søge fonde/sponsorer til 
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specifikke projekter.  

 

Konklusion, budget indtægter 

Vi skal være taknemlige for vores sponsorindtægter og 

kommunale tilskud. 

 

Udgifter 

Der er budgetteret med at bruge en stor del af sidste års  

overskud til at forbedre materialerne på banerne. 

Der er budgetteret med samme trænings tilbud til vores juniorer  

som i 2020.  

  

Konklusion, budget omkostninger 

Der er budgetteret med et forventet underskud i niveauet 

17.862,-. Dette underskud skal tillige ses i lyset af at 

bestyrelsen har besluttet at bruge en stor del af sidste års store 

overskud til at forbedre materialerne på banerne. Klubben 

ønsker at klubbens midler skal gå til klubudvikling og ikke 

opsparing.  

 

Godkendelse af budget og kontingenter 

• Budget for 2021/2022 blev godkendt af 

generalforsamlingen. 

• Kontingenter for 2021/2022 blev godkendt af 

generalforsamlingen og er dermed som følger 

Juniorer 475 kr 

Seniorer 1000 kr 

Pensionister 600 kr 

Førstegangsmedlemmer 600 kr 

 

 

5) Indkomne forslag 

Bestyrelsen har foreslået følgende vedtægtsændringer: 

§ 1 Navn, hjemsted 

Aktuel ordlyd: 

HTK Tilsluttes Dansk Tennis Forbund gennem medlemskab af 

Sjællands Tennis Union og tilsluttes endvidere DGI (Dansk 

Gymnastik & Idrætsforeninger). 

  

Ændring: 

HTK Tilsluttes Dansk Tennis Forbund og DGI (Dansk 

Gymnastik & Idrætsforeninger).  

§ 2 Formål 
Hvor klubdragt kræves, anvendes rød trøje og hvide bukser. 

  

Ændring: 

Skal udgå   

§5 Generalforsamling 
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Tilføjelse 

Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital 

generalforsamling. 

 

Aktuel ordlyd: 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

8. Valg af revisor 

9. Valg af revisorsuppleant 

  

 Ændring: 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

7. Valg af revisor og evt. revisorsuppleant 

 

Punkterne 10 og 11 rykkes op som nr. 8 og 9. 

 

Aktuel ordlyd: 

Det reviderede og godkendte regnskab sendes til HSI’s 

forretningsudvalg senest 3 uger efter generalforsamlingens 

afholdelse. 

 

Ændring: 

Udgår 

§ 7 Tegning, hæftelse 
Aktuel ordlyd 

Klubben forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et 

bestyrelsesmedlem. 

  

Der påhviler ikke bestyrelsen og klubbens medlemmer i øvrigt 

nogen personlig hæftelse for de klubben påhvilende 

forpligtelser. 

  

Ændring 

Klubben forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et 

bestyrelsesmedlem. 

  

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til kassereren til at foretage 

dispositioner på vegne af foreningen. 

Der påhviler ikke bestyrelsen og klubbens medlemmer i øvrigt 

nogen personlig hæftelse for de klubben påhvilende 

forpligtelser. 

Baggrund 

Med denne tilføjelse får bestyrelsen ret til at meddele fuldmagt 

til en valgt kasserer. Kassererens navn fremgår af referatet af 

den generalforsamling eller konstituerende bestyrelsesmøde 

hvor han/hun er valgt. 
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Beslutning og bemærkninger 

 

Ændring af vedtægter skal besluttes med 2/3 flertal af alle 

medlemmer. Da der var for få medlemmer til stede kunne de 

derfor ikke vedtages på generalforsamlingen og der indkaldes 

derfor til ekstraordinær generalforsamling hvor de kan vedtages 

med simpelt flertal af de fremmødte medlemmer 

Inden indkaldelse skal det dog undersøges om kravet om 

indsendelse af regnskab til HSI’s forretningsudvalg må fjernes 

 

6) Valg af  

bestyrelsesmedlemmer 

• Jacob Schjøtt blev genvalgt 

• Nina Anker Jørgensen blev genvalgt 

• Ole Bjørn Larsen blev genvalgt 

7)Valg af  

2 bestyrelsessuppleanter 
• Det var en stor glæde at Anna-Helene Kirk stillede sig 

til rådighed som bestyrelses suppleant, hun blev valgt 

og budt velkommen 
 

8+9) Valg af revisor og 

revisorsuppleant 
• Ole Larsen blev 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 • Ole Larsen spurgte ind til padel tennis og den fremtidige 

sammenhæng med tennisklubben. Michael sagde at 

tennisklubben gik ind for en selvstændig padel forening 

så vi ikke risikerer at padel interesserne overskygger 

tennis i en fælles forening. Initiativtagerne og primus 

motor i padel foreningen ønsker heller ikke en fælles 

forening. Michael vil sikre et fornuftigt samarbejde 

gennem sin suppleant bestyrelsespost i padel foreningen 

• Søren Hasager roste bestyrelsen for den store indsats 

den havde gjort i den forgange år, tak for det  

• Søren spurgte ind til om det var muligt at investere 

formuen i stedet for at betale negative renter, 

lovgivningen på dette område skal undersøges nærmere 

• Der har i foråret været perioder med meget larm og høj 

musik lige uden for banerne hvilket til tider har været 

stærkt generende. Bestyrelsen blev bedt om at tage 

problemet op med Hallerne.  
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Michael Hughes Nina Anker Jørgensen 

  

 

 

 

  

  

Jørgen Hornnæss Ole Bjørn Larsen 

  

 

 

 

  

  

Jacob Schjøtt Holger Hansen (dirigent) 

  

  

  
 


