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1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent og 2 stemmetællere 

3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettede  

4. Beretning til godkendelse 

 Generelt v/Børge Korsholm 

 Seniorudvalget v/Palle Jensen 

 Motionsudvalget v/Anne Vilmann  

 Juniorudvalget v/Phong Kim  

 Haludvalget v/Jørgen Skorstengaard. 

5. Regnskab til godkendelse 

6. Indkomne forslag 

7. Godkendelse af budget, herunder kontingent for det kommende år 

8. Valg 

 Valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer 

 Inga Ellemo (kasserer) – villig til genvalg 

 Phong Kim – villig til genvalg 

 Stefan Andersen – villig til genvalg 

 Jørgen Skorstengaard – villig til genvalg 

 Valg af bestyrelsessuppleant  

 Valg af revisor 

9. Eventuelt  

 
Ad 1.  Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog John Smith som dirigent, hvilket enstemmigt blev vedtaget af forsamlingen. 

 

Ad 2. Valg af referent og 2 stemmetællere 

Bestyrelsen foreslog Stefan Andersen som referent samt Jørgen Jørgensen og Kurt Olsen som stemmetællere. 

Forsamlingen godkendte dette. 

 

Ad 3. Optælling af stemmeberettigede 

Det blev konstateret, at der var 42 stemmeberettede tilstede 

 

Ad 4. Beretning til godkendelse 

Formand Børge Korsholm indledte sin beretning med, at orientere om, at de enkelte udvalgsformænd ville uddybe 

punkter inden for deres respektive områder. 

 
Medlemsantallet: 

218 medlemmer mod 180 året før, altså en fremgang på 38 

58 medlemmer er under 25 år mod 69 sidste år og det er en tilbagegang på 11. 

 

 

 



Ekstra aktiviteter for at få nye medlemmer: 

Sommertennisskole igen i år 2015 i samarbejde med kommunens aktiv sommer. 

Det er nok den måde der er mest effektiv måde at gøre reklame for klubben. 

Vi har også stadig 2 times gratis træning til nye medlemmer. 

 

Derudover er der startet et samarbejde med skolerne i Hedehusene, Fløng og Reerslev sammen med Høje Tåstrup 

kommune. I forbindelse med den nye skolereform, er kravet at børnene skal have minimum 45 minutters motion i 

gennemsnit hver dag. 

Vi har op startet et forsøg med Charlotteskolen. Det går ud på at vi hjælper skolerne i gang med at spille tennis i deres 

gymnastikhal kombineret med, at de engang imellem kan komme over i tennisklubben og spille på vore baner, når der 

er ledige timer. 

Tennisklubben stiller låneketcher og bolde til rådighed og så bruges badmintonnettet som sænkes. 

Vi har så haft 3 gange med Charlotteskolen og det er 2 4. klasser der har været i hallen de 2 første gange og sidste gang 

i Charlotteskolens gymnastikhal. 

Jeg tror det er en succes, men vi skal evaluerer om kort tid. Der er allerede enkelte børn fra de 2 klasser der har meldt 

sig ind hos os. Det er planen også at tilbyde os til Hedehusene skole, Fløng skole og Reerslev skole. 

 

Træning: 

Vi har netop sagt farvel til Paulo som træner. 

Det er en bestyrelsesbeslutning at opsige samarbejdet med Paulo.  

-  Der har været klager både fra børn og voksne over Paulos adfærd som vi som arbejdsgiver ikke kan sidde 

overhørig. 

- Der har været vedvarende klager over Paulos mødetider, hvilket er påtalt mange gange. Det har medført at de 

små børn som møder først, kommer til en mørk hal og Paulo så herefter kommer for sent og børnene ikke får 

den træning de har krav på. 

- De fleste seniorholdspillerne har fravalgt Paulo som træner, idet de hellere vil selvtræne. 

- I 2013 trænede Paulo 38 ud af 69 juniorer.  I 2014 trænede han 20 ud af 58  

- Herudover er der andre personlige ting jeg ikke kan komme ind på. 

 

Paulo er blevet fritstillet, hvilke gør han kan starte i en anden klub lige fra starten fra den nye udendørssæson. 

 

Vi kan godt forstå, at der mange der er kede af det der er sket, men det er det som bestyrelsen har fundet rigtig at gøre. 

Vi ønsker Paulo god vind fremover. 

 

Udvalgsformændene arbejder på en løsning vedr. træner til erstatning for Paulo og det bliver ud fra den trænerkapacitet 

klubben har mulighed for. 

  

Brand i affaldsposen ved indgang til hallen: 

Her den 21 marts kl.0.51 blev der sat ild i en affaldspose. Heldigvis var den trukket uden for hallen, så der skete ikke 

rigtig noget. Hændelsen er anmeldt til politiet. 

Fordi vi kan sige det så nøjagtig skyldes det vores videoovervågning. 

Det er et utroligt held, at posen blev trukket udenfor, for der hvor den står er der bræddebeklædning og så kunne det 

havde fået katastrofale følger. 

Det bliver nok nødvendig. at få sat ikke brandbart beklædning op i indgangspartiet. 

 

Klubhuset: 

Istandsættelsen er færdig dog med en enkelt undtagelse, at der mangler 2 bruser i herrernes omklædning. Det bliver ikke 

lavet før der kommer fjernvarme i huset så den store olietank kan fjernes. Herefter kan rørene trækkes bag væggen til 

vores bruserum. 

Her i vinter blev der etableret 2 låger som afskærmer tennisgården. Det skulle gerne forhindre ubudne gæster som 

brænder huller i bordene og lave noget værre svineri. 

Der arbejdes på, at få lagt fliserne om i tennisgården. Der er ved at blive taget tilbud hjem. Vi får se om HIC kan finde 

pengene. Det kan godt være at vi vil med til at betale lidt til det. 

 

Udendørsbanerne:  

Jeg synes banerne har været rimelige gode i år. Der var dog lige i starten, hvor de var alt for løse, men det synes jeg 

vores banemand Kalle og vandingsanlægget fik styr på.  

 



Vandingsanlægget: 

Det har kørt ret stabilt. Dog har det været tilstoppet et par enkelte gange. 

 

Låsesystem: 

Der er nu lavet et nyt elektronisk låse- og nøglesystem fælles for klubhuset og tennishallen. I stedet for nøgle har vi nu 

en nøglebrik. Det er min fornemmelse at der er blevet godt modtaget og fungerer godt. 

 

Hjemmesiden med banebooking: 

Hjemmesiden kører nu via klubmodul. Der er kommet mange faciliteter som man skal vende sig til, men bortset fra 

nogle små knaster fungerer det utrolig godt for klubben. 

Vi skal nok regne med, at der til stadighed vil komme visse tilpasninger. 

 

Klubfesten: 

Vi afholdte en klubfest med ca. 28 deltagere. Da der ikke var så mange tilmeldte, valgte vi at holder det på restaurant 

Bollinis og på klubbens regning. 

 

Videoanlægget i hallen: 

Kører som det skal. 

 

Formandens beretning vedrørende træningssituationen og afskedigelsen af Paulo som træner gav anledning til en 

længere debat. Et antal juniormedlemmer og deres forældre var mødt op til generalforsamlingen og gav udtryk for deres 

store forundring og utilfredshed med Paulos afskedigelse. Der blev udtrykt stor tilfredshed med Paulos træningsindsats 

og sociale evner, hvorfor man ikke kunne forstå hvorfor bestyrelsen havde fundet det nødvendig at afskedige Paulo. Der 

blev fra nogle forældre og medlemmer rejst krav om, at beslutningen om afskedigelse skulle gøres om og at der skulle 

gives en undskyldning til Paulo. Det afviste bestyrelsen og formanden forklarede i flere omgange hvorfor afskedigelsen 

havde fundet sted. Årsagen var, at der havde været nogle episoder af personlig karakter som formanden ikke ville 

specificere yderligere grundet deres karakter og oplyste også, at der havde været andre utilfredsheder med Paulos 

indsats. Det blev dog pointeret, at bestyrelsen havde været meget tilfreds med Paulos trænerindsats og sociale evner. 

Bestyrelsen beklagede derfor også meget, at man havde fundet det nødvendig at foretage dette skridt. 

  

Seniorudvalg v/Palle Jensen 

Klubmesterskaber: 

Ingen A-række - der var ikke tilslutning nok. 

B-række - bedre tilslutning end sidste år, afviklet og mestre fundet trods udeblivelse af en af finalisterne. 

Kampe i HS (Ole S), HD (Ole S + Kurt) og Mix (Tina og Alexandre). 

Mest herrer deltog og vi vil gerne have nogle flere af damerne med også. 

Det handler om at finde en mester, men det er også vigtigt at deltage undervejs. 

 

Holdturneringer: 

Sommer, Mix-hold i Serie 1, SLTU. Blev puljevinder. Endnu en gang tillykke til spillerne og vi ser frem til deres videre 

deltagelse vi er nu i Sjællandserien, som vi er meldt til i den kommende sommersæson. 

Vinter, vi har denne vinter igen, efter en pause, haft et hold tilmeldt indendørs. Blev nr 3 af 6 hold i puljen i Serie 1. Vi 

havde vundet over nr. 1 og nr. 2 i puljen og havde fortjent at vinde, men …. 

Tak til holdkaptajnerne Kristina Poulsen og Jon Nielsen, som har stået for at stille hold og for alle de praktiske ting 

omkring hjemmekampe. 

Hold øje med hjemmeside, hvor vi løbende fortæller om hvornår der spilles kampe og om resultaterne. Kom til vores 

hjemmekampe og se tennis live. Der er stadig ledige tilskuerpladser på 1. række. 

 

Fremover: 

Der er plads til flere hold, men det er afhængig af spillere, så sig til hvis der er nogen, der gerne vil spille holdkampe i 

seniorrækken, så er vi i hvert fald åbne for at se om der kan blive nok til at samle flere hold. 

 

Motionistudvalg v/Anne Vilmann 

I den forløbne sæson har vi haft vores 3 hold med i SLTU-turneringerne, og vi klarede os pænt, især vores bedste hold, 

som hjembragte en pokal for andenpladsen. 

Vi flyttede hjemmekampene til mandage, og det gav lidt luft til de øvrige aktiviteter på banerne. 

Vi har for den kommende sæson tilmeldt to hold til Golden Age-turneringen (60+) om formiddagen. Derfor fortsætter 

vi kun med et hold til den sædvanlige motionistholdturnering. 



Der er altså fortsat brug for alle vores dejlige spillere, der vil gøre en indsats for Hedehusene tennisklub. 

Spilleplaner følger snarest. 

Onsdags-drop-in fortsætter som vanligt med stor tilslutning. Næsten alle baner er fyldt op de første kampe. 

Den første onsdag hver måned er der fællesspisning. Vi får formidabel mad takket være i høj grad vores formands gode 

kokkeevner samt gode bidrag fra diverse hjælpere. 

Hele vinteren har vi spillet Drop-in i hallen søndag formiddag. Kom endelig, der er plads. 

Vores 60+-tennis er stadig en velfungerende succes. Vi har såvel udendørs som indendørs spillet hele året tirsdag, 

torsdag og fredag formiddage. Vi spiller fra kl 9-12, og der er stadig så stor tilslutning, at kaffebordene (læs: 

oversidderne) – mellem kampene – har været overfyldte. 

Endelig har vi to hold med motionisttræning tirsdag og onsdag formiddage samt et hold tirsdag aften. 

 

Juniorudvalg v/Phong Kim 

Båstad: 

I april måned sidste år var vi 12 personer afsted til Båstad, fra 25. – 27. april. Turen blev arrangeret på baggrund af et 

15.000 kr. stort sponsorat fra Peter Kurtzhals og Novo Nordisk. Vi havde en fantastisk tur igen i år med god træning fra 

Paulo og Anders Beier. Desuden havde vi hjælp fra Christian Iversen, som tog med for at hjælpe til.  

På turen fik vi stiftet bekendtskab med en anden tennisklub i Sverige, hvor vi fik sat nogle kampe imod dem. Det var for 

nogle af vores spillere første gang de kom i kamp og de klarede det super flot, både nederlag og sejre. 

 

2 hold tilmeldt SLTU Holdturnering: 

 

U14 drenge B-rækken:  

Deltagere: Mads Kurtzhals, Jacob Høyer, Christian Wu, Kristoffer Kreiberg, Thomas Nielsen og Dylan 

Landers 

 

Resultat: 5. Plads ud af 8 hold. 17 point 

 

U16 Piger B-rækken:  

Deltagere: Alexandra Hestbech, Caroline Kim, Rebecca Marmetschke og Laura Graversen 

   

 Resultat: 3. Plads ud af 4 hold. Bronzemedaljer. 

 

Tennisskole i skolernes sommerferie fra 30. juni til 3. juli 

 

Deltagere: 21. Nogle af deltagerne var allerede medlemmer i klubben.  

 

2 af deltagerne meldte sig efterfølgende ind i klubben. 

 

Trænere: Jeg selv, Irena, Anders Beier og Alexandra 

 

Klubmesterskaber 2014: 

Blev afholdt lørdag d. 20. september. En hel dag med masser af kampe fra tidlig morgen og fælles spisning om aften. 

 

Vindere U14 og U16: Mads Kurtzhals  

Double: Mads Kurtzhals og Jacob Høyer 

Vinder U12 og U10: Steven Wangue 

 

Juleafslutning 2014: 

Blev afholdt søndag d. 14. december med tilstedeværelse af næsten alle juniorer. Pakkeleg med Paulo, Anders 

Vestergaard, Anders Beier og jeg selv. 

 

Til sidst vil jeg gerne slutte af med at sige, at jeg vil fortsætte som juniortræning indtil den sidste af juniorspillerne, som 

Paulo har trænet, ikke vil spille længere. Jeg stiller derfor op til genvalg, som juniorformand, hvis der ikke er andre som 

stiller op. 

 

 

 

 



Haludvalg v/Jørgen Skorstengaard 

Udlejningen er i det forgangne år forløbet som den plejer. Om eftermiddagen har vi brugt ca. 22 timer til træning af 

vores medlemmer. I årets løb har vi haft udlejninger til 27 faste timer. I weekenderne havde vi planlagt udlejning til 

SLTU i alt 15 weekender, men SLTU måtte aflyse 4 gange p.g.a. manglende tilmeldinger. Her vil jeg gerne takke vores 

turneringsledere, Claus Vallentin og hans sønner, som har stillet sig til rådighed.  

Om formiddagen på tirsdage, torsdage og fredage er banerne fast optaget af +60 spillere, som er blevet den helt store 

succes med op til ca. 25 deltagere pr. gang.  

I de øvrige ledige timer er der solgt løse timer for ca. 9.000 kr. men der er stadig plads til flere. 

 

Igen i år har vi delt baner med Blåkilde Tennisklub.  Vi har haft en fortsættelse af sidste års aftale med kommunen om, 

at Blåkilde Tennisklub råder over banerne om mandagen og de lørdage, hvor SLTU ikke er der. I den udstrækning at 

Blåkilde ikke selv kan benytte banerne, må vi leje dem ud til vores medlemmer. 

 

2014 var året hvor vi indførte elektroniske nøglebrikker til tennishallen. Det gør det noget nemmere at administrere, idet 

den samme brik også skal benyttes til de udendørs faciliteter. Her skal man dog lige forbi klubhuset, for at få den 

omkodet.  

 

Det var også året, hvor man skulle bruge vores nye reservationssystem til hallen. Det har kørt upåklageligt, både de 

faste reservationer og de løse timer, som nu betales med Dankort fra gang til gang. Hvis der er nogen, som har 

spørgsmål, står jeg til rådighed. 

 

For at spare lidt på energiforbruget, har vi fået installeret automatisk tænd og sluk lys over hele hallen. Vi undgår 

herved at specielt lyset på banerne brænder unødigt, når der ikke bliver spillet. Som I vil kunne se i regnskabet, er el-

udgiften allerede faldet fra 2013 til 2014 med 15 % eller 13.000 kr. 

 

Motionslokalet bliver flittigt benyttet, både sommer og vinter. Dem som ønsker adgang til det bagerste rum, kan få 

deres nøglebrik omkodet, så den også virker på denne dør.  

 

Tilskud til hallen er den vigtigste indtægtskilde for klubben. I det seneste regnskabsår, har hallen fået 950.000 kr. fra 

kommunen. Tilskuddet er forhandlet som et fast beløb frem til 2015.  Heraf bruges de 500.000 kr. til terminsydelse på 

vores krf.lån. Resten skal bruges til driften af hallen, herunder også almindelig vedligeholdelse.  De faste driftsudgifter 

udgør ca. 300.000 kr. 

 

Vi sluttede året af med at fejre hallens 25 års jubilæum, idet den blev taget i brug i december  1989. Festen blev afholdt 

i Fritidscentret Hedehuset med deltagelse af ca. 90 personer  - og det blev et brag af en fest. Maden blev leveret af 

Tåstrup Kulturcenter og faldt i alles smag. Under hele festen blev der leveret musik af bandet "Different Ages". Der 

blev danset igennem hele aftenen til populære hits fra de sidste 50 år. Der var efterfølgende store roser til bandet. Alt i 

alt en vellykket fest. 
 

Den samlede beretning blev vedtaget med 31 stemmer og 2 imod. 

 

Ad 5. Regnskab til godkendelse 

Kassereren Inga Ellemo fremlagde regnskabet for 2014 der udviste et driftstab på t.kr. 100 mod et tab på t.kr. 21 året 

før. Balancen udgjorde t.kr. 7.160, hvoraf egenkapitalen udgjorde kr. 5.078 

Efter nogle få spørgsmål fra forsamlingen blev regnskabet enstemmigt godkendt. 

 

Ad 6. Indkomne forslag 

Der var indkommet følgende 3 forslag fra Ole Sørensen: 

1. TV abonnement i Tennishalen ændres fra TDC stor pakke til YouSee stor pakke, således at det bliver muligt at 

følge diverse tennisturneringer i vintersæsonen. Som alternativ er det muligt at tilkøbe ekstra kanaler til TDC 

pakken. 

2. Der opsættes trådløs dørklokke ved indgangen til Hallen 

3. I vedtægterne for Hedehusene Tennisklub ændres paragraf 8, så indkaldelsen til generalforsamlingen skal 

fremsendes med i måneds varsel. Forslag til bestyrelsen skal fremsendes inden 14 dage før 

generalforsamlingen og offentliggøres på klubbens hjemmeside 

  

Generalforsamlingen besluttede at følge Ole’s forslag f.s.v. angår forslag 1. Bestyrelsen vil derfor se på en løsning der 

tilgodeser forslaget. Generalforsamlingen besluttede ligeledes, at følge Ole’s forslag vedr. opsættelse af dørklokke. 



Bestyrelsen kunne ikke derimod ikke acceptere forslag vedr. vedtægtsændring, idet dette vil indebære ekstra 

bestyrelsesmøde for behandling af forslag. Ole trak herefter sit forslag tilbage, og generalforsamlingen indstillede til 

bestyrelsen, at dato for generalforsamling og sidste tidsfrist for indsendelse af forslag blev offentliggjort på hjemmeside 

i god tid inden generalforsamlingens afholdelse. 

 

Ad 7. Godkendelse af budget, herunder kontingent for det kommende år 

Kassereren Inga Ellemo fremlagde budgettet for 2015 der var udarbejdet med uændret kontingentbetaling. Der er 

budgetteret med et driftstab på t.kr 74.. 

Budget og kontingentbetaling blev godkendt af forsamlingen. 

 
Ad 8. Valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer 

Kasserer Inga Ellemo var villig til genvalg og valgtes uden andre modkandidater. 

Bestyrelsesmedlem Phong Kim var villig til genvalg og valgtes uden andre modkandidater 

Bestyrelsesmedlem Stefan Andersen var villig til genvalg og valgtes uden andre modkandidater 

Bestyrelsesmedlem Jørgen Skorstengaard var villig til genvalg og valgtes uden andre modkandidater 

 

Som bestyrelsessuppleant valgtes Jon Nielsen 

 

RIH-Revision blev genvalgt som revisor.  

 

Ad 9. Eventuelt. 

 

Det blev fra generalforsamlingen henstillet, at bestyrelsen skulle sikre, at den fornødne hjælp og support til 

juniorafdelingen vil være tilstede så arbejdet i denne afdeling kunne fortsætte på bedste måde efter Paulos fratrædelse. 

 

 

 

Referat:   Dirigent: 

 

 

Stefan Andersen  John Smith 

 


