
 

 

Referat af Generalforsamling i Stenløse Tennisklub den 17/3 2019 

Til stede: 20 medlemmer incl 6 bestyrelsesmedlemmer 

1. Valg af dirigent: Finn Pedersen vælges. Konstaterer at Generalforsamlingen er rettidig indkaldt. 

2. Bestyrelsens årsberetning: Formand Gitte Bonde, juniorudvalgsformand Bent Pallesen, seniorudvalgsformand 

Hanne Høst Pedersen fremlægger hver deres årsberetninger. P.g.a. trænerudvalgsformand Fernando Acostas 

afbud, fremlægger Gitte også hans beretning. Se disse på tennisklubbens hjemmeside. 

Der stilles spørgsmål til, om det er det økonomiske, der er årsag til, at vi har et faldende antal juniormedlemmer. 

Dette er ikke indtrykket i bestyrelsen. Det handler mere om, at vi mangler ildsjæle og ikke har en god geografisk 

placering.  Det foreslås at overveje at inddrage ungdomsskolen for at erhverve juniorer.  

Årsberetningen godkendes. 

3. Godkendelse af regnskabet: Viggo Neble Jensen gennemgår regnskabet. Underskuddet er mindre end 

budgetteret. Regnskabet godkendes. 

4. Godkendelse af budget og kontingent for 2019: Viggo fremlægger budgettet, hvor særligt 

kontingentindtægterne er budgetteret lavere end sidste år på baggrund af bestyrelsens forslag til 

kontingentnedsættelser. Budgettet godkendes. 

5. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer: Aksel Tarras Madsen gennemgår 

bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Generalforsamlingen overlader til bestyrelsen at overveje yderligere 

ændring omkring forslag til at skrive op til 7 medlemmer, dog mindst 5. Finn ønsker, at vi fastholder 2 revisorer 

med begrundelse i, at det er interne revisorer, og dermed bedst muligt sikrer mod fejl. Der er enighed om dette. 

Allersidste sætning i vedtægterne skal ændres til at hedde stk 4. Med de nævnte vedtægtsændringer er der flertal 

for forslaget, som p.g.a. mindre end 2/3 tilstedeværende medlemmer, skal tages op på en ekstraordinær 

generalforsamling for endelig gokendelse. Bestyrelsen indkalder til dette i.f.m. standerhejsning den 27/4 2019. 

6. Valg af bestyrelse og to suppleanter. På valg er formand Gitte Bonde, sekretær Annie Østergaard, formand for 

seniorudvalg Hanne Høst Pedersen, formand for trænerudvalg Fernando Acosta, suppleanter Erling Jørgensen og 

John Corell: Alle genvælges. 

7. Valg af to revisorer (Jens Vagn Nielsen og Ib Birger Pedersen) og en revisorsuppleant (Philip Low): Alle genvælges 

8. Evt: Det foreslås, at halvtimebookningen ændres til hele timer. Der er mest stemning for at bibeholde 

nuværende bookningstider med 2 baner kl. hel og 2 baner kl. halv. 

 

Referent Annie Østergaard 

 

Årsberetning 2018 

Bestyrelsen er i år nøjagtig den samme som sidste år: 

• Formand: Gitte 

• Næstformand: Aksel 

• Sekretær: Annie 

• Kasserer: Viggo 

• Formand for trænerudvalg: Fernando 



 

 

• Formand for juniorudvalget: Bent 

• Formand for spilleudvalget: Hanne Høst 

Det er måske meget flot at sige udvalg, for der er tale om enearbejdende personer, som har bestyrelsen som 

sparringspartnere. Det har på mange måder været et begivenhedsrigt år. Allerførst, fordi vi havde 50 års jubilæum 

og i den forbindelse kunne holde en fin fest den 25/8 med et flot deltagerantal. Denne fest blev arrangeret af et 

jubilæumsudvalg, som havde lagt mange timer i at få planlagt, at vi alle kunne feste. Dette skylder vi en stor tak 

for. I forbindelse med jubilæet var der omtale i både Frederiksborg Amtsavis samt Lokalavisen. 

En alvorlig episode med lykkelig udgang skete den 12/9, hvor Keld Poulsen faldt om på banen. Gudskelov handlede 

de spillere, som var til stede, helt fantastisk med genoplivning og hjertemassage. Hjertestarteren, som vi har fået 

doneret af Jytte og Herman, blev anvendt, og den flotte indsats samt hjertestarteren er årsag til, at vi har en helt 

frisk Keld i live den dag i dag. Stor, stor tak til jer, der hjalp Keld denne dag. I forbindelse med episoden har 

Hjerteforeningen lavet en video med Keld og nogle af Kelds hjælpere. Denne video kan ses på Hjerteforeningens 

Facebook hjemmeside. 

Da flere har udtrykt ønske om at lære lidt om hjertemassage og genoplivning, har vi i bestyrelsen besluttet at 

afholde et lille kursus på 30 min. med en person fra Hjerteforeningen. Det er gratis. Jeg har allerede søgt og fået 

aftale i stand om et kursus for klubben. Datoen/ datoerne meldes først ud til standerhejsningen. Der kan max være 

15 på et hold, så måske vi kan blive nødt til at lave mere end et hold. Hjertestarteren er placeret, så Søsum Borger- 

og Grundejerforening også har tilgang til den, når de lejer huset.  

Det var en meget dejlig sommer med rig mulighed for at få spillet tennis. Grilltennis blev gennemført med succes 

igen i år, dog til sidst uden grill af hensyn til brandfaren. Jeg vil godt opfordre jer til at deltage onsdage i skolernes 

sommerferie. Det er god måde at være sammen med andre spillere, end dem, man normalt spiller med. 

Bierne hyggede sig også gevaldigt, og vi var så uheldige at få jordbier, som fik generet børnene på tennisskolen og 

sikkert også en del spillere. Bierne fik lavet et stort hul ved bane 4. Det var lidt af en opgave at finde ud af, hvem i 

Kommunen, der skal påtage sig en sådan opgave. Så selvom jeg nu ved, hvem jeg skal have fat i, håber jeg ikke, vi 

er uheldige at få den slags ubudne medlemmer i den kommende sæson. 

Vi købte nye havemøbler i starten af sæsonen. Det er mit indtryk, at de har været til glæde for mange, er blevet 

flittigt anvendt og rost af spillere fra andre klubber. Til vores jubilæum fik vi 1000 kr fra Kommunen. Disse har vi 

besluttet at bruge til indkøb af et nyt flag samt tilskud til indkøb af en gasgrill. 

Klubhuset har været udsat for indbrud, heldigvis uden at noget er blevet stjålet. Der er sket lidt skade på nogle 

døre ovenpå. Åbenbart er indbruddet sket via et af baderummene. Dette er meldt til Kommunen, som sørger for 

udbedringen. Mærkeligt nok har klubbens skure også været udsat for indbrud/ hærværk. Låsene er i hvert fald 

blevet brudt op, en dyr lås er fjernet og dørene er blevet meget skæve. Vi har arbejdsdag sammen med Søsum 

Borger- og Grundejerforening den 31/3 fra 10-12. Her håber vi at kunne få kigget lidt på skurene. Vi håber at se jer. 

Det drejer sig om et par timers arbejde. Oprydning udendørs og indendørs, hvorefter Grundejerforeningen sørger 

for lidt spiseligt. Vi deltog sidste år, og det var rigtig hyggeligt. Huset lejes kun ud til medlemmer af Stenløse  

Tennisklub samt Søsum Borger- og Grundejerforening. Der er færre udlejninger, men heldigvis bliver der passet 

bedre på lokalerne. Vi har en lille brugerbestyrelse af A huset, hvor Bent, Hanne og jeg samt tre fra 

Borgerforeningen sidder. Gitte Müller, som sørger for udlejningen er den ene af medlemmerne. Bent er formand, 

og har god kontakt til Kommunen. Der har jo været problemer med flisegulvet, som nu bliver/er blevet ordnet. Det 

næste bliver gulvet i den store sal. Vi har i fællesskab besluttet at investere i et nyt køleskab. 

 

Ny rengøring. Samme firma, som sørger for vinduespudsning. Vi har været meget tilfredse med denne rengøring. 

Den finder dog kun sted hveranden uge om fredagen. Dette passer med, at der bør være pænt op til udlejningen af 



 

 

huset, som oftest foregår i weekenderne. Da der er lidt langt imellem rengøringen, er det selvfølgelig nødvendigt, 

at vi alle rydder op efter os selv. 

Vi må sige, at vi er en lille, men hyggelig klub. Pt er vi på 157 medlemmer. Det er en lille fremgang i forhold til 

sidste år, hvor vi kun var 147 medlemmer. Desværre tæller vi kun 28 juniormedlemmer. Dette har været et 

fokuspunkt i bestyrelsen igen i år. Dette beretter Bent om. Vi foreslår blandt andet kontingentnedsættelser i håb 

om at flere vil få lyst til at lære tennissportens glæder at kende. Inden jeg giver ordet videre, vil jeg gerne slutte 

med at takke bestyrelsen for et godt samarbejde. 

Gitte 

 

Årsberetning fra trænerudvalget 

På trods af en fantastisk sommer i 2018 havde vi desværre ingen U10 træning om lørdagen. Hvilket er første gang 

så vidt jeg ved! Den resterende junior træning var desværre også præget af en mindre tilbagegang af deltagere. 

Vi havde ellers gjort hvad vi kunne for at promovere vores tennis klub for juniorer. Ved bla. at afholde tennis 

introduktion, i samarbejde med DGI og Lærke skolen i Stenløse. Det indebar en dags indendørs tennis introduktion 

og en dag udendørs på vores baner. Vi har planer om at prøve det en gang til i starten af maj. Træning for 

holdspillere havde endnu engang en god tilslutning. Og den træning blev endnu en gang koordineret af Hanne 

Høst, tak Hanne. Og der var igen mulighed for træning med Martin Kahl, efter hans forrige års barselsorlov. 

Fernando 

 

Årsberetning for 2018-sæsonen fra Juniorafdelingen 

 

Desværre forløb sidste års udendørssæson ikke som planlagt, da vi måtte konstatere en meget lille tilslutning til 

vores træningstilbud uagtet vores initiativer: 

• Åbent hus arrangement ved standerhejsning – promoveret ved uddeling af 200 flyvers med tilbud om 

gratis træning i hele maj måned = 2 fremmødte juniorer 

• Arrangement med Lærkeskolens 7. klasser i samarbejde med Dansk Tennisforbund, der stillede udstyr og 

træner til rådighed i 2 dage – ca. 100 elever deltog = et par stykker gjorde brug af tilbuddet om gratis 

træning i maj måned, men ingen fortsatte med træning efter maj måned 

• Etablering af familiekontingent – 5 familier har taget imod tilbuddet, men ingen af disse familiers juniorer 

har ønsket træning eller trukket andre kammerater ind i klubben 

• Afholdelse af tennissommerskole med instruktører fra Dansk Tennisforbund – 13 deltagere – stor succes 

og tak til en super engageret træner fra Forbundet. Igen tilbud om halvt kontingent inkl. familiekontingent 

for resten af sæsonen = igen ingen nye medlemmer 

Som nævnt i Fernandos beretning måtte vi for første gang nedlægge muligheden for lørdags træning for de 

allermindste – U/10-juniorerne – i starten af udendørssæsonen. Derefter måtte vi reducere træningstimerne på 

mandage/onsdage ganske enkelt på grund af manglende deltagere. Endelig måtte vi give afkald på træningstimer 

for juniorer i Tophallen – igen på grund af manglende tilmeldinger, hvor juniorernes forældre via brev blev gjort 

opmærksom på, at det krævede mindst 4 bindende tilmeldinger før klubben ville kunne tilbyde indendørstræning 

= der kom desværre ingen tilmeldinger! 



 

 

De manglende tilmeldinger skyldes ikke en urimeligt pris for træningen, når vi sammenligner os med 

naboklubberne – så ligger vi en del under. På nuværende tidspunkt gennemføres der minitennis hver lørdag 

(reduceret vores tid i hallen fra 3 timer til 1½ time) med meget få deltagere = 4-5 juniorer. Der er pt. 28 indmeldte 

juniorer inkl. ”juniorer via familiemedlemsskab” 

Bestyrelsen har drøftet ovenstående udvikling meget gennem det seneste år og har den indstilling, at hvis ikke der 

sker en væsentlig ændring i antallet af tilmeldte juniorer til træning – min. 10 bindende tilmeldinger – så må 

tilbuddet om juniortræning i Stenløse Tennisklub desværre ophøre. Selv med 10 tilmeldte juniorer vil dette betyde 

en årlig økonomisk omkostning for klubben på ca. kr. 30.000 ud af klubbens årlige omkostninger på ca. kr. 95.000. 

• Bestyrelsen har derfor besluttet følgende sidste forsøg for at vende udviklingen: 

• Afholder åbent hus-arrangement lørdag d. 4. maj (afholdelse på landsplan) 

• Arrangement med alle Lærkeskolens 5. og 7. klasser (ca. 200 børn) – indendørs d. 30/4 og 1/5 samt 

udendørs d. 7/5 og 10/5 

• Promovering af vores tilbud om familietennis via eleverne på Lærkeskolen 

• Gratis træning i maj måned – derefter bindende tilmelding 

• Bestyrelsens forslag om udvidet adgang for juniorer til at spille på vores baner = 24/7 ordning/ingen 

begrænsninger 

Hvis der således ikke er de fornødne 10 bindende tilmeldinger til juniorer pr. 1. juni vil der ikke blive gennemført 

træning resten af udendørssæsonen. Der er selvfølgelig mange årsager til, at netop vores klub har svært ved at 

tiltrække juniorerne – modsat i særdeleshed Ledøje Smørum og til en vis grad Ølstykke – men overordnet har 

forældrene jo en stor indflydelse på børnenes valg af sportsgren og her må vi bare konstatere, at klubben har stort 

set ingen ”seniormedlemmer” – altså medlemme i alderen 30-40 år, der netop har børn i alderen op til 10 år. 

Kunne vi bare få disse forældrene til at indmelde sig klubben og trække deres børn med til tennis – ja, så ville det 

da kunne skabe muligheder! Klubben mangler nemlig ”ildsjæle” via disse forældre, der kan 

tiltrække ”jævnaldrende” og skabe en klubånd for dem selv og deres børn. Derfor er vores ordning 

med ”familiemedlemsskab” en rigtig god ordning og ikke mindst økonomisk fordelagtigt ordning for børnefamilien. 

Dette er desværre de barske realiteter. 

 

Årsberetning Seniorudvalget 

I sommeren 2018 deltog STK med 3 hold i Tennis Øst holdturneringen. Tennis Øst er betegnelsen for samarbejdet 

mellem Sjællands Tennis Union (SLTU) og Københavns Tennis Union (KTU). Tennis Øst forventes at blive godkendt 

som ny Union på den kommende generalforsamling i Dansk tennisunion om meget kort tid, så Tennis Øst kommer 

til at stå for vores holdturneringer fremover. Det nye samarbejde betød at rækkernes opbygning blev ændret lidt 

for nogle holds vedkommende.  

For de turneringsspillere, som gerne ville inkludere singlekampe, var der således et lidt ændret setup. Det hold vi 

tidligere havde haft tilmeldt i 40+ rækken blev i stedet tilmeldt en såkaldt ”Senior Serie Single” række, hvor holdet 

kun består af 2 damer og 2 herrer. Der spilles således én kamp i hver af de fem kategorier (DS, HS, DD, HD og MD). 

Holdet blev sidst i rækken med totalt 6 vundne kampe mod 27 tabte. Generelt følte spillerne der deltog, at de ikke 

helt var havnet i en række, hvor niveauet passede. Forhåbentlig kan vi ramme en mere passende række for den 

kommende sæson.  

Som sædvanlig deltog vi med to motionisthold i rækkerne, hvor der kun spilles double kampe. De hed i 2018-

sæsonen ”Senior Serie Double”. Disse rækker lignede den opbygning, vi har kendt til tidligere med 2 damer og 4 

herrer på hvert hold og rækkernes niveauer var som sådan uændret.  

Motionist 1 holdet endte på en 4.plads i en pulje med 8 hold. De vandt 22 kampe og tabte 20, så det vidner om 



 

 

meget jævnbyrdige kampe.  

Motionist 2 holdet vandt deres pulje, hvor 6 hold deltog. De vandt 21 kampe og tabte kun 9 kampe, så en flot 

indsats.  

Generelt har vi kun aktive holdspillere til netop at kunne dække de 3 hold, så da vi også havde en sæson, hvor 

holdene var meget ramt af skader og afbud, var vi afhængige af, at nogle spillere var aktive på flere hold. Det gav 

selvfølgelig udfordringer for holdkaptajnerne, men heldigvis klarede vi at stille fuldt hold til alle kampene. Vi vil 

stadig meget gerne have flere aktive holdspillere, så meld dig gerne også selvom du kun er interesseret i at afløse 

ved afbud fra andre. 

Gennem hele sommersæsonen blev der arrangeret fælles træning for alle holdkampspillere onsdag aften. Der var 

generelt pænt fremmøde og folk er glade for muligheden for at spille i forskellige konstellationer. Dette er også 

godt for den sociale del af klublivet. De grønne medlemmer holdt ligeledes åbent hus hver onsdag formiddag med 

godt fremmøde. 

Vores Grill-tennis onsdag aften i ”skolesommerferien” blev som sædvanlig gennemført med et par timers 

doublespil med skiftende makkere efterfulgt af hygge omkring grillen og spisning af den medbragte mad. 

Arrangementerne er meget sociale og spillere på alle niveauer opfordres til at deltage.  

I sommeren 2018 blev det besluttet ikke at afvikle en intern turnering. De sidste sæsoner er deltagerantallet blevet 

mindre og mindre, med kun ganske få aktive spillere og meget få kampe, så vi vurderede, det var spildte kræfter at 

forsøge igen. 

I vintersæsonen har STK deltaget med ét hold i Tennis Øst turneringen. Motionist 1 har netop i sidste weekend 

vundet deres række ud af 5 hold. De præsterede totalt 17 vundne og 7 tabte kampe. Der var stor jævnbyrdighed 

og der skulle optælling af sæt til at afgøre vi blev vindere. 

Hanne 

 

 


