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MØDEREFERAT – GADEVANGSVANG TENNISKLUB GENERAL FORSAMLING D. 

22.1.2020 

 

1.Valg af dirigent 

Lars Hauge blev valgt enstemmigt som dirigent. Den nyvalgte dirigent konstaterede at 

Generalforsamlingen var indkaldt korrekt efter vedtægterne. 

 

2. Formandens beretning 

Nu starter nedtællingen til åbningen af tennisbanerne i april, og om bare tre måneder vil vi 

igen kunne løbe rundt på det røde grus, og gå efter vinderslaget i grøften, servees eller 

bare det hyggelig samvær ved at være i klubben og samles om verdens bedste boldspil. 

Klubbens medlemstal er stabilt omkring de 200 medlemmer. En lille stigning fra 2019 til 

204.Jeg tror det er niveauet for vores opland og medlemstallet ville DTF have 1.250.000 

medlemmer i forhold til rekorden, som blev sat i 1990 med 118.000 medlemmer 

 

Evaluering af sæsonen 

• Træning 

o Familietræningstilbud med 5 deltagere – andet år med træning for de helt 

yngste. 

o Træning for junior - og senior medlemmer i tidsrummet mandag 16-21.30 og 

torsdag 16-21.30 

o Erling har trænet to dage om ugen 

o Philip Meedom overtog træning af Antons hold efter sommerferien. 

o Mads og Christian Brixler har været hjemmetrænere. 

o Kurser iværksat for trænere til kommende generation af trænere 

 

I 2020 har vi genansat Anna som træner med en makker, hvor de deler en dag pr. uge og 

derudover Erling, som alle kender fra de sidste to år. Vi er glade for at have to trænere 

med stor erfaring.  

 

• Holdturnering 

o Herreholdet slutter næstsidst i 3 division og dermed rykker de desværre ned.  

▪ Der har været rigtigt gode kampe og vi har opnået uafgjort, når det er 

gået bedst, men modstanderne har været gode. 

o U-16 holdet har også haft tætte kampe og vundet lige så meget, som de har 

tabt. Rigtig god træning til vores fire U-16 drenge, hvor yngste mand kun er 

13 år. Det er dejligt at næste generation er på vej.  

Vi leder efter flere deltagere til Ungdomsholdet og en evt. ny holdleder, da der er frafald på 

holdet til 2020 sæsonen. 
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o Motionistholdet blev 4 ud af 4 i kategori 1, men fortsætter i samme række 

næste år. Resultaterne har ikke været lige så prangende som senere år, 

men vi har i en svær pulje med de bedste motionist 1 hold og ikke lige haft 

det sidste held i afgørende kampe. 

 

• Anlægget: 

o Vi har fået udskiftet vores LED lamper til den nyeste generation af LED og det 

har givet endnu bedre lys på bane 1 og bane 2. 

o Nogle af lamperne havde nedsat lys og leverandøren opdaterede alle lamper, 

så det er meget tilfredsstillende, da der sker meget indenfor LED teknologi 

på de tre år vi har haft et lysanlæg. 

 

• Klubmesterskabet 

Der er spillet mange spændende og flere kampe er blevet afgjort i match tiebreaks. 

Finalerne og vinderne (gult): 

• Junior: Christian/Sebastian/Mads  

• DS A:   Johanna/Lone  

• DS B:   Heidi vs Rebecca 

• HS A:   Nicky vs Michael  

• HS B:   Flemming/Bo B  

• HS C:   Leif/Rolf (2) 

• MD A: Johanna/Nicki vs Lone/Flemming  

• MD B: Lara/Lars H vs Anneli/Bo W 

• HD A: Michael/Martin vs Peter Nygaard/Nicki 

• HD B: Leif/Allan vs Rolf/Niels Henrik  

• DD A: Lone/Lara vs Anneli/Tanja 

Der var 46 tilmeldte fordelt på alle rækker men, de fleste stiller op i flere rækker, så reelt er 

betydeligt færre i turneringen. Så jeg håber at vi næste år vil være i stand til at tiltrække 

flere fra vores træningshold til klubturneringen, hvor der er 66 medlemmer. 

 

• Særlige udmærkelser i 2019 

 

Most valueable member: 

Lars Brixler og hans familie er forholdsvis nye i klubben. To sæsoner har de været super 

aktive i klubben og i 2019 var Lars en af de absolut mest flittige medlemmer. 
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Han blev valgt ind i Bestyrelsen til sidste generalforsamling og deltog i alle aktiviteter 

omkring klubben. Samtidig var han organisator for næste generation af A-række spillere, 

fordi han fik startet et U-16, som spillede mange kampe og fik rigtig gode tenniserfaringer 

som resultat. 

Så næste ungdomshold er stiftet.  

Så stor tak til Lars for hans store indsats for klubben. 

 

• Most valuable player: 

En af de vigtigste kriterier for at være god tennisspiller er at kunne holde et konstant højt 

niveau, kamp eller kamp, sæson efter sæson. Her skiller en af klubbens meget faste 

holdspillere sig ud.  

Martin har meget travlt på arbejde ellers ville han fint kunne indgå i førsteholdstruppen, 

men, vi på Motionistholdet, er utroligt glade for Martins mange sejre, gode kammeratskab, 

og hans evne til at få sine makkere til at spille godt. Martin Hede er årets Most valuable 

palyer. 

En stor tak til Martin og det forpligter jo naturligvis også i 2020. 

 

Punkt 3: Kasserens beretning: 

Der er ikke sket ændringer i klubbens drift i 2020 i forhold til tidligere år. Overskuddet 

holder niveauet fra tidligere år på knap kr. 30.000. 

Antallet i 2019 af medlemmer, som går til træning, er på niveau med 2018 og dermed 

træningsgebyret, og det er omkostningen trænere også. 

Der har ikke været nye projekter på anlægget, som har givet anledning til omkostninger. 

Der er opkrævet gebyrer pr. kvartal fra klubbens bank, hvilket er nyt, og udgør kr. 1000 pr. 

kvartal. Derfor er driftskontoen og opsparingskontoen lagt sammen til kun en driftskonto. 

Ekstraomkostningen var kr. 6000 i 2020. 

Regnskabet blev godkendt på Generalforsamlingen og af klubbens to revisorer: Allan 

Jacobsen og Per Maribo. Dette fremgår af underskrifterne på regnskabet. 

 

4. Kontingent 2020 

Bestyrelsen indstiller til uforandrede kontingenter for 2020 

Forslaget fra Bestyrelsen blev godkendt på Generalforsamlingen. 
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5. Budget for 2020 

Der forventes sammen indtægter og udgifter for sæsonen 2020 som for 2019.  

Der indkøbes inventar for ca. 6000 kr. da bordbænkesæt og diverse banepleje udstyr skal 

udskiftes. 

 

6. Valg til Bestyrelsen: 

 

A) Følgende medlemmer af Bestyrelsen har bedt om at blive sat på valg: 

• Lars Brixler 

• Camilla Vest Terp 

Vi takker Lars og Camilla rigtigt mange gange for deres store indsats for klubben. 

 

B) Følgende medlem indstilles til nyt medlem af Bestyrelsen: 

• Anneli Fleron Windahl 

• Lone Galberg 

Anneli og Lone blev valgt enstemmigt af de fremmødte medlemmer. 

 

Vi er glade for at få Anneli og Lone ind i Bestyrelsen. I kender jo mange ting fra mange års 

medlemskab i klubben og jeres mænds mange timer med klubarbejdet, hvor I jo også selv 

tit har deltaget i diverse arrangementer.  

 

C) Konstituering af bestyrelsen: 

• Formand: Bo Windahl 

• Næstformand: Peter Neville 

• Trænerudvalget: Anja Munkholm og Johanna Schoeller 

• Kasser: Anneli Fleron Windahl 

• Lønbogholder: Lone Galberg 

• Web master: Dirch Cornelsen 

• Lars Hauge 

• Baneformand: Flemming Hansen 
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7. Valg af revisorer: 

Allan Jacobsen og Per Maribo blev genvalgt. 

 

8. Forslag fra Bestyrelsen: 

Der er ikke forslag. 

 

9. Forslag fra medlemmerne 

Der var ikke indsendt forslag til klubben før Generalforsamlingen. 

 

10. Eventuelt 

Der var ikke punkter til en diskussion. 

 

11. Formanden takker: 

 

Tak for god ro og orden til de fremmødte til Generalsamlingen. 

 

Tak til holdkaptajnerne Michael Hansen, Peter Neville og Lars Brixler. 

 

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke bestyrelsen for en travl sæson med vellykkede 

arrangementer, stor træningsaktivitet, og stor aktivitet omkring at gøre vores tennisanlæg 

mere attraktivt for medlemmerne.  

 

Mødereferat godkendt af dirigent: 

 

Lars Hauge 
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Mødereferatet godkendt af Bestyrelsens medlemmer: 

 

Lars Hauge 

 

Anja Munkholm 

 

Johanna Schoeller 

 

Peter Neville 

 

Anneli Fleron Windahl 

 

Flemming Hansen 

 

Lone Galberg 

 

Dirch Cornelsen 

 

Bo Windahl 


