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Ordinær generalforsamling i HTK 
 

Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 
 

Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas 
Vallebæk (ref.) 
 
Fravær: Mathias Erikstrup, Anders Dalberg 
 

Dagsordenen 
 

1. Valg af dirigent 
Erik Hattens blev valgt som dirigent. 
Generalforsamlingen var lovlig indkaldt og varslet. 
 

2. Beretning om det forløbende foreningsår til godkendelse 
Der henvises til formandens beretning for foreningsåret 2010, som ses på de sidste sider af 
dette referat. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab 2010 til godkendelse samt budget for 2011 
inkl. Vedtagelse af kontingentet. 
Regnskab blev fremlagt af klubbens revisor Bendy Ulrichen. Regnskabet blev godkendt. 
 
Budgettet blev fremlagt af klubbens revisor Bendy Ulrichen. Der blev stillet forslag om 25 
tkr., som foreløbig ramme for fremadrettede aktiviteter for det kommende år. Forslaget blev 
vedtaget og der bliver afsat 25 tkr., som ekstra udgift. 
 
Omkring vedtagelse af kontingentet for 2011, så blev der stillet forslag om 50 kr. stigning 
fra Peter, 25 kr. stigning fra formanden Jacob eller ingen stigning foreslået af Bendy, for alle 
aldersgrupper. 
 
Der blev på generalforsamlingen pr. håndsoprækning vedtaget en kontingentforhøjelse på 25 
kr. for alle aldersgrupper i lighed med tidligere år. 
 
Budgettet blev herefter godkendt. 

 
4. Behandling af indkomne forslag 

Peter Bach Johansen har stillet forslag omkring anvendelse af vores egenkapital. Han 
efterspørger nogle nedskrevne regler for anvendelsen af klubbens ressourcer. 
 
Dette forslag skabte stor diskussion blandt de fremmødte til generalforsamlingen. Nedenfor 
ses opsummeringer fra de diskuterende parter. 
 
Adam eftersøger flere aktiviteter (både for junior og senior spillere) brug af skumbolde, og 
fortsat fokus på træning af både unge og voksne nybegyndere.  
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Bendy efterspøger flere medlemmer med børn der spiller tennis. Vi skal have fokus på at 
promovere klubben, så folk ved hvem vi er. 
 
Peter mener, at rammerne er gode, men bestyrelsen er nød til at søsætte initiativer for 
klubbens medlemmer.  
 
Erik Hattens fortalte om køb af tøj i en sportsklub, hvor der bag på tøjet stod Danmarks 
anden bedste klub, hvilket skabte fokus. De unge medlemmer er nød til at yde selv, med 
ildsjæle bagved når der skal igangsættes aktiviteter. 
 
Jacob fokus på det vi har kræfter til. Tennis cafe var oppe at vende på sidste 
bestyrelsesmøde, og folk er med på ideen. Der skal være frivillige til aktiviteterne. Peter vil 
gerne stå for tennis cafeen, og er meget fast besluttet på at starte aktiviteten op. 

 
Torben fortalte om ide fra Ikast, hvor medlemmer som skaffer nye medlemmer, få 2 rør 
gratis tennisbolde. Familieløsning, hvor hvis forældrene er medlemmer, så får børnene gratis 
medlemskab. 
 
Omkring køb af tøj til de unger juniorer, så mener Bendy, at der skal stilles krav til de unge 
om at hvis de får tøj af klubben, så er de bundet i eks. 2 år, og hvis de ikke overholder dette, 
så får de en regning for tøjet, som skal betales. 

 
Konklusion: 
Den praktiske del af projektet bestemmes på den næste bestyrelsesmøde. Rammerne er 
besluttet under godkendelsen af budgettet. 
 

5. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 
På valg er: Jonas Vallebæk (modtager genvalg), Anders Dalberg (modtager genvalg) 
og Mathias Erikstrup (modtager genvalg) 
Jonas Vallebæk, Anders Dalberg og Mathias Erikstrup blev alle genvalgt.  
Jan Willum blev valgt ind i bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen blev givet mandat til at finde suppleanter løbende. 
 

6. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant 
Hans Bundgaard og Andreas Johansen blev valgt. 
Ingen suppleant blev valgt. 

 
7. Evt. 

Under eventuel blev der drøftet brug af Klubmodul, som er en konkurrent til Conventus, 
som Herning Kommune har bedt os anvende som økonomisystem. Conventus har lovet at 
kombinere deres system, så banebooking er implementeret. Dette er ikke sket og vi har ikke 
hørt noget fra dem. Vi har søgt andre veje, og her er klubmodul et alternativt. Prisen er 3 – 
3,5 tkr. pr. år. Ingen merudgift i forhold til vores nuværende hjemmeside. Ved klubmodul er 
alt samlet i et og der vil i 2011 blive afholdt møde med ejerne af klubmodul, som vil 
præsentere produktet for bestyrelsen. 
 
Derudover var der forslag om minitennis på torvet når der er lang lørdag. 
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Der var 8 deltagere i alt ved generalforsamlingen. 

 

 _________________________ 

 Dirigent
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Formandens beretning: 

Beretning for foreningsåret 2010. 

 

Her ved generalforsamlingen skal blikket særligt rettes mod det afsluttede foreningsår. Samtidigt er 

det en oplagt mulighed for skue fremad. 

 

Det sportslige. 

I 2010 havde vi 3 seniorhold med udendørs. 

1. holdet spillede i 3. division, 2. holdet i kval. JS og 3. holdet spillede i serie 2. 

1. holdet spiller i den kommende sæson fortsat i 3. division da vi sluttede på en flot 3. plads.  Kval. 

JS rykkede ud og det gør serie 2 også.  

For første gang i flere år havde vi juniorhold med i holdturneringen. Det var 2 drengehold. De 

klarede sig godt. Det ene hold vandt sin række. 

Indendørs spiller vi i 2. division. Lige nu resterer der 1 runde. Holdet ligger sidst og rykker helt 

sikkert ned i 3. division. I den foregående sæson lå vi ved afslutningen også til nedrykning. En 

langstrakt protestsag vandt vi og forblev dermed i 2. division. 

En af årsagerne til det noget negative resultat er at vi har mistet en del af de bedste spillere. 

 

Klubbens faciliteter 

Vi har i flere år i bestyrelsen arbejdet på at få forbedret faciliteterne.  

I 2010 er der ikke sket de store ting. Vi har for få dage siden fået skiftet varmtvandsbeholderne. Vi 

har absolut også gode faciliteter. 

Hegnsudskiftning er påbegyndt og vil forhåbentligt blive fortsat. Dette er dog en meget bekostelig 

opgave. 

P-pladsen har også behov for vedligeholdelse. 

 

Medlemstal 

I 2005 var vi 179 medlemmer. Det var det antal Gunnar overtog som medlemsadministrator. 

I 2007 var vi 188 medlemmer, heraf 40 juniorer (ca. 21 %). (148 seniorer) 

I 2008 var vi 203 medlemmer, heraf 52 juniorer (ca. 26 %). (151 seniorer) 

I 2009 var vi 225 medlemmer, heraf 65 juniorer (ca. 29 %). (160 seniorer)  

I 2010 var vi 216 medlemmer, heraf 58 juniorer (ca. 27 %) (158 seniorer) 
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Juniorer har haft en tilbagegang på næste 11 %. Det er ikke godt. Der er dog flere juniorer i 2010 

end der var i 2008. Der er 2 seniorer færre. 

 

Bestyrelsesarbejdet 

I bestyrelsen har vi særligt fokus på aktiviteter.  

Dette er primært træning for juniorer og voksne begyndere samt sociale arrangementer for alle 

medlemmer. Det sidste som grillarrangementer på mandage i udendørssæsonen. Der var lidt 

svingende deltagelse.  

Vi har et par år haft gang i træning for voksne nybegyndere. Der har været stor tilfredshed med 

træningen. Der er bare for få der deltager.  

Jeg er af den opfattelse at det er vigtigt at rammerne er i orden men også at der nogle gode 

aktiviteter. 

De fleste af vore voksne medlemmer er nok mest interesseret i rammerne. Jeg synes vi har gode 

forhold her i klubben. Der er selvfølgelig ting der hele tiden skal arbejdes med. 

 

Vore juniormedlemmer har behov for gode og spændende aktiviteter. Dem har vi for få af. 

Gode og spændende aktiviteter kræver altid masser af arbejde.  Der skal tages kontakt til andre 

klubber. Der skal laves beskrivelser af aktiviteterne. Der skal holdes styr på tilmeldinger. Der skal 

findes hjælpere. Og meget meget mere. 

 

Til sidst vil jeg takke for samarbejdet i bestyrelsen og en særlig tak til Gunnar for mange års 

formidabel indsats for klubben som nu er helt slut. 

 


