
 

 

Referat af 

Ordinær generalforsamling i Hjørring Tennisklub 

Lørdag den 16. marts 2019 kl. 11:00 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

Formand HC Hartmann-Nielsen bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Per 

Klingenberg som dirigent. Han blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt. Referent: Lars Aage Jensen. 

2. Formandens beretning 

Formandens beretning er vedhæftet. 

Spørgsmål til beretningen: 

Carsten Jensen: Økonomiske konsekvenser ved selveje? Svar: Ingen. 

Bente Jensen: Hvad med handelsomkostninger? Svar: De kommer, men kun 

èngangsomkostninger. 

Svend Aage Dahl: Fortsætter kommunen med renholdelse af arealerne omkring banerne? 

Svar: Ja  

Jesper Hesselberg: Aldersfordelingen på de 236 klubmedlemmer? Svar: De nøjagtige tal fik 

referenten ikke noteret. Dog, at 124 er over 60 år. 

Anders Brok: Der er forsvundet ca. 100 medlemmer over en årrække. Er der tal på 

fordelingen? Svar: Nej, men hovedvægten ligger på ungdommen. Ungdommens andel ligger 

p.t. lige under 25%, og skal helst være over 20% 

Bodil Bilde takkede for en flot og fyldestgørende beretning. 

3. Gennemgang af årsregnskab 

Kasserer Jørgen Bæk gennemgik regnskabet i hovedtal, bl.a. at der under juniorer er hensat 

25.000 kr. til hvervning. 

Årsregnskabet blev herefter godkendt 

HC Hartmann-Nielsen takkede Jørgen for en stor indsats som klubkasserer, idet Jørgen 

fratræder i forbindelse med indførelse af nyt regnskabssystem. 

4. Fastlæggelse af kontingentsatser. 

Bestyrelsen havde foreslået kontingentstigning på 25 pr. halvår. Efter forslag fra 

forsamlingen, blev dette ændret, så stigningen kun rammer alle over 25 år. Dette blev 

vedtaget af forsamlingen.  



 

 

Bestyrelsen havde også foreslået søskenderabat for juniormedlemmer under 18 år, således at 

første barn betaler fuld pris og efterfølgende søskende opnår 50% rabat. Dette blev ligeledes 

vedtaget. 

Efterfølgende fulgte en kort diskussion om juniorkontingentet og den økonomiske 

indflydelse på regnskabet. 

5. Forslag til vedtægtsændringer for Hjørring Tennisklub 

Inden gennemgang af de foreslåede ændringer, der var opslået på klubbens opslagstavle og 

på hjemmesiden, meddelte Per Klingenberg, at han havde været involveret i behandlingen af 

ændringsforslagene. Forsamlingen tog dette til efterretning. 

Herefter gennemgik Per Klingenberg de enkelte paragrafer, og der blev svaret på spørgsmål 

fra salen. 

Lasse Kristensen foreslog ændring til §5 om formandens afgørende stemme ved 

stemmelighed, men trak forslaget efter kommentarer fra flere i salen. 

Herefter blev alle vedtægtsændringer vedtaget. 

6. Valg af formand 

HC Hartmann-Nielsen genopstillede og blev genvalgt. 

7. Valg til bestyrelsen 

Jens Andersen, Steen Errebo og Grethe Just Andersen genopstillede, og fra salen tilbød 

Jørgen Højvang og Karen Møller sig. 

Efter skriftlig afstemning blev Jens Andersen, Steen Errebo og Jørgen Højmark valgt. 

8. Valg af bestyrelses suppleant 

Ove Andreasen og Karen Møller blev foreslået. 

Efter skriftlig afstemning blev Karen Møller valgt. 

9. Valg af 2 revisorer 

De siddende revisorer, Bodil Bilde og Hans Jørn Christensen blev genvalgt uden 

modkandidater. 

10. Valg af revisorsuppleant 

Anders Brok blev foreslået og valgt. 

11. Gennemgang af Hjørring Tennisklubs Fonds økonomi mm. 

Knud Erik Andersen fortalte at de nye regler for brandsikring først træder i kraft i 2020. 

Han fortalte om hallens nye belysning til 173 t.kr. og om det store arbejde, bestyrelsen har 

haft med vandindtrængningsproblemer ved hallens tag. (Der ligger bl.a. et internt notat på 

20 sider). Der er lavet dronefilm, arkitekt Steen Madsen har været rådgiver, konsulent fra 



 

 

Cembrit har set på taget, og lokalt tømrerfirma har haft tagplader løsnet. Underlaget så godt 

ud. P.t. er Rambøll i gang med fugtmålingsudstyr. Problemet er formentligt kondens. Mulig 

løsning er installation at 10m² oplukkelig lem i loftet og tilsvarende i væg. 

Fonden årsrapport udviser et overskud før skat på 43 t.kr. og efter skat på 25 t.kr. Samlede 

aktiver 3.9 mio. kr. samt en egenkapital på 3.2 mio. kr. 

12. Eventuelt, herunder indkomne spørgsmål /forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

Karsten Jensen bad bestyrelsen overveje, at ændre 2 af udendørsbanerne til hardcourt, så de 

kan benyttes hele året. 

Afslutningsvis takkede HC Hartmann-Nielsen: 

Fonden for et godt samarbejde. 

Grethe Just Andersen for indsatsen i bestyrelsen og for hendes store hjælp bl.a. med 

ungdomsarbejdet. 

Per Klingenberg for god og velstyret generalforsamling 

Jørgen Højmark for indtræden i bestyrelsen og Karen Møller for at lade sig vælge som suppleant. 

 

Hjørring, den 19. marts 2019 

 

________________________   

Per Klingenberg, dirigent 

 

 

 

 

  

  

    

   

    

 


