
Referat fra generalforsamlingen (GF) 8. januar 2015 

 
Gæst: formand for HEI Tennisklub Ann Hansen 

Antal deltagere: 19 inkl. bestyrelsen 

 

1. Valg af dirigent: Per Aabo (enstemmigt valgt) 

Per konstaterede at GF var lovlig indvarslet og dagsordenen blev godkendt. 

2. Beretning fra bestyrelsen. Formanden, Bent Hansen fremlagde bestyrelsens beretning 

der efterfølgende blev godkendt af GF 

3. Kasserer Kirsten Balslev fremlagde regnskab for 2014 samt budget for 2015. Begge 

dele blev godkendt af GF 

4. Behandling af indkomne forslag: ingen forslag modtaget 

5. Valg af bestyrelse: Claus Bo Jensen har valgt at udtræde af bestyrelsen, og blev af 

formanden takket for sin indsats gennem 3 år. Den nye bestyrelse blev sammensat 

således: 

a. Formand, Bent Hansen    ( 1 år) 

b. Næstformand, Per Aabo  (enstemmigt genvalgt for 2 år) 

c. Kasserer, Kirsten Balslev (enstemmigt genvalgt for 2 år 

d. Bestyrelsesmedlem, Dorte Lundquist    (1 år) 

e. Sekretær, Birte Baktoft (enstemmigt valgt for 1 år) 

f. Suppleant og webmaster: Morten Lind Pedersen (enstemmigt valgt) 

GF gav bestyrelsen fuldmagt til at selvsupplere sig. 

6. Valg af en revisor: Birger Nielsen (enstemmigt genvalgt) 

7. Eventuelt: drøftelse af indsatsområder for 2015 bl.a. med udgangspunkt i følgende 

spørgsmål: 

• Er dialogen med medlemmerne i orden? 

o De fremmødte tilkendegav, at der er en god dialog medlemmerne i mellem og 

med bestyrelsen. Dette underbygges af nytilkomne medlemmer, der deltog i GF, 

og som bl.a. roste informationen fra bestyrelsen (via mail) 

• Er der gode træningstilbud til alle? 

o Nye medlemmer tilkendegav, at der er gode træningstilbud. Ann Hansen gav 

gode input og forslag til, hvordan man kan optimere træningstilbud til alle 

medlemmer. Eksempelvis i form af ”match up” af kompetencer, både for nye, let 

øvede og erfarne medlemmer, træning på søndage (skal bookes via halbooking), 

ketcher til nye medlemmer der må beholdes efter endt træning hvis indmeldelse 



i klubben, 8 timers træning for 200 kr. mm. HEI har uddannet en stor flok 

frivillige trænere - og det anbefaler hun også at vi gør. 

• Er der gode og tilstrækkelige sociale arrangementer og aktiviteter? 

o flere hyggeturneringer blev efterspurgt. Skumtennis er et hit i HEI, bestyrelsen 

vil se om den kan etablere noget tilsvarende. Træningstilbuddet med Hans 

Frantzen 2014 var en succes og vil blive forsøgt gentaget i april 2015. 

Jule/nytårsturneringen er godt besøgt og fortsætter. Der var forslag om at 

genoptage klubturneringer inkl. rangliste og efterfølgende klubfest. 

• Er vi gode til at tage imod nye medlemmer? 

o Se punkt 1 

• Er vi gode til at fastholde nye medlemmer? 

o Er klart et indsatsområde. Ann Hansen fortalte om succeser i HEI: uddannelse af 

flere trænere (her menes eksisterende medlemmer i klubben, ikke nødvendigvis 

eksterne trænere), holdkaptajner/tovholdere til alle events. Søndags-mix, 

mandags-mix med ”vinderbaner”, dvs. man spiller 20-30 min og vindere og 

tabere fordeles efterfølgende, så man til slut er på niveau med sin makker og 

modspillere. Nøgleordet er styring af holdene, mhp at opfange signaler fra 

medlemmer, der kommer i tvivl om et eller andet. Der efterspørges en større 

indsats for at holde på de meget erfarne tennisspillere 

• Er medlemmerne parate til at være tovholder for praktiske opgaver? 

o Deltagerne i GF tilkendegav, at de gerne vil deltage i eksempelvis uddeling af 

LIF nyt, græsklipning, promovering af OK kort, klargøring af baner mm. 

Formanden sender forespørgsler ud via mail.  

• Det skal være sjovt at være spiller, træner, hjælper og leder - er det tilfældet? 

o Umiddelbart mente de fremmødte at det er rart og sjovt at være spiller, træner, 

hjælper og leder. Man opfordres til at bruge boldmaskinen noget mere. 

• Skal bestyrelsen se på muligheder for at tidligere spillere kan tilmelde sig som medlem 

under en speciel ordning? 

o Der var enighed om, at det er en god ide. Det kunne eksempelvis være en årlig 

medlemspris på 100 – 200 kr., hvor man kan deltage i de samme sociale 

arrangementer som alle aktive medlemmer, komme forbi og få en kop kaffe 

(drop-in), en slags passivt medlemskab. 

• Hvilke udfordringer kan man give både junior- og seniorspillere? 

o Genoptage ranglister, opfordre til DGI turneringer, ”Unionstræning” med HEI, 

klubturneringer 

• Er der andre emner Generalforsamlingen ønsker debatteret? 



o Det drøftes, om man kan lave en bedre fordeling af banerne, så eksempelvis 

juniorer fortrinsvis spiller eftermiddage, seniorer formiddage og alle der er på 

arbejdsmarkedet om aftenen. Input fra Ann Hansen: Visk tavlen ren og vær 

mere fleksibel med medlemskontingenter i forhold til, hvornår man spiller, hvor 

mange gange man træner mm.  

o Hvordan kan LIF tennis erhverve flere medlemmer? Man bør satse mere på 

seniorer. Evt. få lavet en pjece til husstandsomdeling. 

o GF opfordrede bestyrelsen til at ansøge Trygfonden om en hjertestarter og det 

blev foreslået, at den blev placeret i klubhuset. 

 

Bestyrelsen vil på de kommende bestyrelsesmøder drøfte alle de indkomne tilkende-

givelser.  

 

Referent 

Birte Baktoft 

 

 

Lystrup, den   

 

 

............................................................. 

Per Aabo 


