
Mødereferat fra Gadevang tennisklub generalforsamling d. 24.1. 2018 

 

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 2017 med 53 medlemmer som gik til tennis 
træning og fem hold tilmeldt i holdturneringen. Klubben har udviklet egne trænere, som er et godt 
supplement til de mere erfarne trænere fra Hillerød Tennisklub. 

Vi har desværre et faldende medlemskab efter klubben i flere år har haft 200 medlemmer, så var 
antallet faldet til 169 pr ultimo 2017. Frafaldet skyldes primært af nogle store familier har meldt sig ud, 
fordi deres børn er blevet så store, at børnene ikke længere spiller tennis selv eller med deres forældre. 

Der har været stor tilfredshed med klubbens investering i lysanlæg, som bl.a. har bevirket at vi har lange 
træningsdage, så deltagerne kan nå hjem fra arbejde inden de skal til tennistræning. Lyset har været 
brugt til mange aften kampe, også til holdkampe. F.eks. blev en holdkamp på serie 6 holdet  afsluttet kl. 
22.45 pga diverse forsinkelser og kunne selvfølgelig ikke have været afviklet uden lys. Det samme over 
også tilfældet med spændende kampe i klubturneringen op til finale stævnet. Bl.a. en kamp mellem to 
navnbrødre træk ud og sluttede kl. 22. Fedt at se at lyset anvendes flittigt. 

Klubturnering havde de sædvanelige deltagere men herre B-rækken havde et nyt turneringformat, hvor 
der blev spillet i puljer. Så der skulle spilles mange kampe inden vinderen kunne kåres. Finalestævnet 
blev spillet på en skyet dag, hvor regnen først væltede ned for alvor umiddelbart efter den sidste kamp 
var færdigspillet. Heldigt. 

Årets tennisfest var igen en stor succes med ca. 50 deltagere, forrygende mad, fantastisk musik og 
hygge. Årets most valueable player blev Philip Meedom for hans indsat på Serie 3 holdet. Lone Galberg 
blev årets most valuable medlem for hendes mange kampe på motionistholdene, hendes deltagelse i 
alle tennisarrangementer og hendes evne til at gøre klubben hyggelig med hendes altid smittende 
humør. Tillykke til dem begge. Også tusind tak til festudvalget for endnu en fantastisk fest. 

Den nye sæson starter med standerhejsning d. 28.4 kl 12 og to dage efter starter træningen, hvor 
tilmelding til træning starter medio marts. Tennisklubben forsøger sig med et helt nyt tilbud i 
samarbejde med DGI: Forældre barn træning. Børn fra 3-7 kan gå til tennistræning med deres forældre, 
og dermed få et sammenhold omkring tennistræning og forhåbentlig blive så glad for spillet af de 
fortsætter efterfølgende. Der forsøges et samarbejde med Gadevang Idrætsforening. Der uddeles 
postkort og fortælles om det bl.a. på mødet i Jordnær d. 18.3. Det blev besluttet at alle hustande i hvert 
fald i Gadevang skal GTK folderen om sæsonen 2018 ind i postkassen i april sammen med postkortet for 
Familie træning tilbuddet. 



I 2018 starter holdkampene typisk i midten af maj, hvor motionist 1 og motionist 2 typisk starter 
holdkampsæsonen. Senere starter serieholdene for både kvinder og mænd i hhv. serie 2, 3 og 6.  

Det er et eksperiment at have så mange hold med, og det var til tider svært at stille hold. Så alle 
medlemmer som overvejer at spille hold tennis opfordres til at kontakt holdlederen eller formanden:  

Anja Munkholm, kvindeholdet, serie 2 

Peter Neville, herreholdet serie 3 

Lars Hauge, herreholdet serie 6 

Michael Hansen, motionist 1 holdet 

Erik Jensen, motionist 2 holdet 

DGI holder tennis-camps i Danmark og i udladet og vi har været så heldige at få lederen fra DGI til at 
afvikle en Pinse special camp for vores  holdspillerne: 19 og 20 maj fra 10-14.  

Nærmere information følger også om familie tennishygge events primo maj og medio august, 
klubturnering og præcise dage med træning. 

Tilslut vil jeg gerne takke bestyrelsen for det store engagement og professionelle måde at drive vores 
klub på. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer. 

 

Punkt 3: Kasserens beretning: 

Klubben har været veldrevet og uden uforudset omkostninger i 2017.  

Generelt har vi været bedre til at udnytte vores træningstimer, således at denne ene post var der 
besparelser i forhold til budget. Kommunens driftstilskud var også en lille smule højere end forventet. 

Der har været et overskud på ca. 35.000 kr., hvilket er tilfredsstillende.  

Et mere detaljeret regnskab kan skaffes via formanden. 

 

Punkt 4: Godkendelse af budget og kontingent: 

2017 årsregnskab blev godkendt af klubbens revisorer, som er Allan Jacobsen og Per Maribo. 

De fremmødte på Generalforsamlingen godkendte også regnskabet. 

Det blev besluttet at medlemskontingentet er uforandret. 

 

Punkt 5: Valg til bestyrelsen: 

Der var to medlemmer på valg, Lars og Flemming og de genopstillede begge. 



Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt: Peter Neville, Johanna Schoeller, Camilla Vest, 
Flemming Hansen, Lars Møller, Anja Munkholm, Dirch Cornelsen, og Bo Windahl. 

 

Punkt 6: Valg er Bestyrelsessuppleant: 

Lars Hauge blev meldt ind som supplement, velkomme til bestyrelsen, det glæder vi også til. 

 

Punkt 7: Valg af 2 klubrevisorer: 

Allan Jacobsen og Per Maribo fortsætter på posten. 

 

Punkt 8: Forslag fra medlemmerne: 

Der er ikke modtaget nogen forslag 

 

Punkt 9: Forslag fra Bestyrelsen: 

Frederiksborg Tennisklub er ved at etablere sig om der afholdes introduktionsmøde for området 
tennisklubber. Dette møde vil vi deltage i og samtidig få en tættere dialog med Hillerød Tennisklub 
omkring samarbejde om indendørsbaner og træning. Mødet med Hillerød Tennisklub er 21.3. 

 

Punkt 10: Eventuelt: 

Der var ikke relevant. 

 

 

Tak for det godt møde og velkommen til den nye sæson ved standerhejsning d. 28.4 2018 kl. 12. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lars Hauge      Bo Windahl 

Dirigent for Generalforsamlingen   Formand for Gadevang Tennisklub 

 

 


