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Referat af ordinær generalforsamling i Helsingør Tennis Klub
mandag den 28. februar 2005.
Fremmøde: 14 medlemmer samt bestyrelsen
Bestyrelsesmedlem Jan Bendtsen havde meldt afbud.
Referent:

Flemming Bech

Dirigent:

John ”Bingo” Jensen

Pkt. 1.
Formanden bød velkommen og foreslog John ”Bingo” som dirigent, som valgtes med akklamation.

Pkt. 2.
Dirigenten konstaterede at indkaldelse var udsendt i overensstemmelse med klubbens vedtægter.
Dagsordenen blev godkendt af generalforsamlingen.

Pkt. 3.
Formanden Fl. Hansen gav bestyrelsens beretning for året. Beretningen omhandlede
hovedsageligt det gode ungdomsarbejde og de mange aktiviteter, såsom ITF turneringen,
Kronborg Open og Beachvolley, som både ledelse og forældre præsterede. Der var også emner
som flotte holdturneringsresultater med især 3. holdets oprykning til serie 1 lige under 2. holdet i
sjællandsserien og det gode og professionelle arbejde med ungdomstræningen i Team Kronborg
Tennis (Oprettet i 2002 i samarbejde med Snekkersten Tennis Klub). Generelt, som formanden
berettede, har året været ret godt med masser af hold- og individuelle resultater.
Til slut fortalte formanden om, at vi har fået lov til at afholde DM for aldersgruppen 16-18 og om
indførelse af banereservation via Internettet.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 4 A.
Kasserer Fl. Bech fremlagde regnskabet. Resultatet gav et overskud på lidt over 37.000 kr. og den
negative egenkapital fra 2002 på 110.000 er nedbragt til negativt sølle 500 kr.
Regnskabet for 2004 og budgettet for 2005 blev enstemmigt vedtaget.

Pkt. 4 B.
Bestyrelsen foreslog iht. aftale med Snekkersten en gennemsnitligt kontingentstigning på kr. 50,00,
således at kontingenter er ens i Helsingør og Snekkersten:
<10år 400kr., 10-17år 550kr., 18-24år 750kr. og >25år 900kr.
Bopælskontingent på 2.500kr. og passive på 100kr. foreslås uændret.
De nye kontingentsatser blev vedtaget.
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Pkt. 5.
Et forslag var modtaget fra Lars Sandeberg, som havde meldt afbud til generalforsamlingen.
Forslaget gik i hovedtræk ud på, at de unge i klubben kunne varetage plejningen af grusbanerne
mod et gratis kontingent.
Generalforsamlingen vedtog at bestyrelsen arbejder videre med forslaget.

Pkt. 6.
Følgende ønskede at udtræde af bestyrelsen:
Ole Holm, Steffen Huusom og Jan Bendtsen.
Bestyrelsen indstillede følgende nye til bestyrelsen:
Jesper Als og Søren Sørensen.
Generalforsamlingen godkendte ovennævnte, således at bestyrelsen herefter består af følgende 5
personer:
Fmd. Fl. Hansen, kasserer Fl. Bech, Ralf Jensen, Jesper Als og Søren Sørensen.

Pkt. 7.
Bestyrelsen indstillede følgende suppleanter til bestyrelsen:
Jonas Svendsen og Nikolaj Adamsen.
Generalforsamlingen godkendte indstillingen.

Pkt. 8.
Bestyrelsen indstillede som de sidste mange år:
Preben Kristiansen som revisor og John Jensen som revisorsuppleant.
Generalforsamlingen godkendte indstillingen.

Pkt. 9.
Under punktet ”Eventuelt” blev følgende emner debatteret.
Ny og eller renovering af den eksisterende slåmur.
Bedre styring af minitennis for voksne.
Det store behov for mere halkapacitet og nuværende byggeplaner og droppet planer omkring en
boblehal.
Ændring af tildelingsformen af haltider:
Nulstille de nuværende tider, max. en time pr. medlem, over 60 år kun tider om formiddagen på
hverdage og afbookning af enkelte timer via Internettet.

Dirigenten takkede for god ro og orden, hvorefter formanden takkede de afgående
bestyrelsesmedlemmer for tro tjeneste i rigtige mange år i bestyrelsen med et gavekort til bl.a.
baghåndstræning.

