
Mødereferat fra GadevangTennisklub Generalforsamling d. 16.1. 2019 

 

Punkt 1: Valg af dirigent for generalforsamlingen: 

Lars Hauge blev valg enstemmigt til dirigent. 

Det blev konstateret, at Generalforsamlingen var varslet efter vedtægterne. 

 

Punkt 2: Formandens beretning 

Bo fortalte at vi havde haft en god udendørs-sæson i 2018. 

Klubben i tal:  

For første gang siden jeg blev medlem af Bestyrelsen i 2011 har vi fremgang i medlemstallet. Det er jeg 

meget glad for.  Vi voksede fra 169 medlemmer i 2017 til 200 i 2018, svarende til 18% målt i 2017 tallet. 

Medlemstal 2017 2018 Index 2017=100 

0-12 år 27 32 +18% 

13-18 år 26 39 +50% 

19-24 år 15 14 -6% 

25-59 år 87 101 +16% 

60 år og opefter 14 14 0 

  

Der var 66 medlemmer som gik til tennistræning 

I gruppen 0-24 år, som jo er klubbens umiddelbare fremtid øgdede vi vores medlemstal med 25% 

Vi må med en mere målrettet kampagne og bedre tider/træner kunne få flere til at gå til familietræning, 

hvor vi kun havde fire til træning i 2017 men havde oprettet 12 pladser. 

Det er en trend på små tal, men markante konklusioner trods alt! 

 

Klubbens turneringshold: 

Vi havde fire hold tilmeldt turneringerne, som nu hedder divisioner, i stedet som tidligere serietennis. 

Vores første hold havde en mellem-sæson, dog uden at rykke ned. Der var lidt problemer med at stille 

hold, da der til tider var kamp for både 1.- og 2. holdet samme dag. Holdet spiller i 7. division. 

Bedst gik det vores divisions 9 hold (herrehold 2), som med en blanding af voksne og unge voksne gik i 

finalen om Sjællandsmesterskabet, og rykkede op i division 8. Dog blev finalen et klart nederlag. 

Turneringen indeholdt mange sejre, og visse kampe var modstanden for svag. Det er dog besluttet at vi 

må nedlægge holdet, så vi bedre kan stille et stærkt herrehold. 



På motionist-siden blev motionist 1 placeret i den øverste 1/3 del af tabellen, men var desværre ikke i 

nærheden af at gå i sæsonfinalen.  

Motionist 2 var presset af mange sammenfaldende  spilledage som ovenstående. De havde nogle gode 

og tætte kampe, men gik heller ikke i sæsonfinalen. Samme skæbne som Herrehold 2 overgår holdet og 

dermed har vi kun et motionisthold. 

Hvis du gerne vil spille på hold så giv besked til Michael Hansen eller Peter Neville eller skriv til klubben 

på info.gadevangtennisklub.dk 

 

Klubturneringen 

Som sædvanen tro, så blev klubturneringens finaler og årets tennisfest – årets store begivenheden d. 

8.9. 

Der var nye ansigter i turneringen som ellers blev domineret af mange kendinge. 

Følgende blev klubmestre, efter tætte kampe: 

 HS A vandtes af Dirch 

 HD A Dirch/Nicki 

 DS A Johanna 

 DD A Anja/Lone G 

 MD A Anja/Michael S 

 HS B Flemming 

 HD B Lars H/Bo 

 DS B Tina 

 DD B Dorte/Helle 

 MD B Anneli/Bo (WO) 

 Juniorturneringen under 18 år: Christian 

 

Årets tennisfest 

Årets tennisfest var igen en stor succes med ca. 50 deltagere, forrygende mad, fantastisk musik og 

hygge. Festudvalget satte helt nye standarder med sit tema: Studenterfest for Tennis gymnasiet i 

Gadevang. Der var buskørsel til de heldige ”forældre” og senere en brag af en fest i forsamlingshuset. 

Selve eksamensbevisernes karaktergivning står helt på festudvalgets regning, og var måske ikke altid 

helt retvisende  

Årets most valueable player blev Lars Hauge for at spille på tre hold hen over sæsonen heraf  som 

holdkaptain for herrehold 2. Hvis Dameholdet havde spillet, så havde han måske stillet op i grøn paryk, 

som set ved en tennisfest. 

Most valueable member blev Johanna Schoeller for hendes utrættelige arbejde med at organisere 

træningen, ikke mindst i en sæson, som krævede mange ressourcer.  



 

Tillykke til dem begge. Tak til festudvalget for endnu en fantastisk fest. Mega kreativt. 

 

Ny sæson 

Den nye sæson starter med standerhejsning d. 27.4 kl 14 og to dage efter starter træningen, hvor 

tilmelding til træning starter medio marts. Hvis der er opbakning vil vi fortsætte forældre/barn 

træningen. Der er tre trænere som formentligt vil blive aktiveret i sæsonen, Anna som tidligere har 

trænet i klubben og Erling som var tilkalde træner sidste år. Endvidere arbejder vi med en mulig tredje 

træner. 

Der udover starter holdkampene typisk i midten af maj, hvor motionistholdet starter holdkamp-

sæsonen. Senere starter vores herrehold, som spiller i 7. division.  Endvidere arbejder vi på opstart af et 

U-16 ungdomshold, som kan have både piger og drenge spillere. Vi har pt 3 interessede spillere men 

mangler den fjerde, så hvis der er nogen der ude som gerne vil spille på hold, så kontakt 

info@gadevangtennisklub.dk 

Vi vil fortsætte med drop in tennis en ugedag og denne ugedag afhænger af hvornår træningsdagene 

bliver lagt. Sidste år var det onsdage og vi har typisk 12-14 som mødte op kl. 19-21. 

Vi gentager også Pinsecampen med DGIs chef-træner fra Nordsjællands afdelingen, Martin Olsson. 

Martin træner holdspillerne om lørdagen og øvrige klubmedlemmer om søndagen. Arrangement 

gennemføres i Pinsen. Martin store erfaring gør at kan via sin video analyse kan give gode insights i 

hvordan slagene kan forbedres.   

Klubturnering vil være fra medio august til primo september med finale og årets store tennisfest d. 7 

september. Festudvalget skal virkelig arbejde hårdt for at være lige så kreativ som i sidste sæson. 

 

Punkt 3: Kasserens beretning: 

Klubben har været veldrevet, uden uforudsete omkostninger i 2018.  

Vores omkostninger til trænings-vedlag er steget lidt, men det hænger sammen med at vi har udbudt 

flere træningstimer. Anden store udgiftpost er klargøring af baner. Der var ingen uforudsete udgifter. 

Der har været et overskud på ca. 55.000 kr., hvilket er tilfredsstillende. Der vil være enkelte poster, som 

endnu ikke er indgået, og derfor ventes overskuddet at blive ca. 8.000 kr mindre. Dette vedrører 

primært indkøb af bolde og gavekort i forbindelse med klubmesterskaberne. 

Regnskabet er godkendt af klubbens to revisorer, Per Maribo og Allan Jacobsen. 

Et mere detaljeret regnskab kan skaffes via formanden. 

 

 



Punkt 4: Valg til Bestyrelsen 

Dirch Cornelsen og Lars Møller er på valg i år. Dirch blev genvalgt. 

Lars har ikke ønsket at genopstille. Lars har været med fra ca. 2010. Tak for din ihærdige indsats og tak 

for dit engagement i diskussionerne af diverse emner. Vi er sikker på at du stadig vil komme på banerne 

og måske også være en del af vores klubturnerings  arrangement i august, som du har været en del af i 

mange år. 

Som nyt bestyrelsesmedlem indstiller bestyrelsen Lars Brixler, som har været særdeles aktiv tennis- 

spiller sammen med sine to drenge, Mads/Christian, som går til træning både indendørs og udendørs. 

Også Lars’ kone, Astrid, spiller tennis og vi ser meget frem til samarbejdet med Lars og vores tennis spil 

med hele familien på anlægget. En Lars erstatter en anden Lars, da vi jo er ”nødt” til at have vores 

sædvanelige to Lars’er i Bestyrelsen. Af formelle grunde vil Lars Brixler være suppleant. 

 

Følgende medlemmer genopstiller: 

 Lars Hauge  

 Anja Munkholm (trænerudvalg) 

 Johanna Schoeller (trænerudvalg) 

 Peter Neville (næstformand) 

 Camilla Vest Therp (kasser) 

 Bo Windahl (formand) 

 Flemming Hansen (baneformand) 

 

Punkt 5: Evt. forslag til agenda fra klubbens medlemmer: 

Der var ikke modtaget forslag til denne, hvorfor punktet bortfaldt. 

 

Tilslut vil dirigenten og formanden gerne takke bestyrelsen for det store engagement og professionelle 

måde at drive vores klub på. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer. 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Hauge      Bo Windahl 

Dirigent for Generalforsamlingen   Formand for Gadevang Tennisklub 

 

 

 


