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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/Kasper London Bilsby 

 Motionsudvalget v/Anne Vilmann  

 Juniorudvalget v/Palle Jensen 

 Haludvalget v/Jørgen Skorstengaard. 

5. Regnskab til godkendelse 

6. Indkomne forslag 

1. Ole Sørensen og Svend Møller har begge foreslået 2 ekstra brusere i herreomklædningen i klubhuset 

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

8. Valg 

 Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer 

 Inga Ellemo – villig til genvalg 

 Jørgen Skorstengaard – villig til genvalg 

 Palle Jensen – villig til genvalg 

 Stefan Vincens Andersen – villig til genvalg 

 Valg af bestyrelsessuppleant – bestyrelsen foreslår Kristina Poulsen 

 Valg af revisor – bestyrelsen genforeslår RIH-revision 

9. Eventuelt  

 

Ad 1.  Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Svend Møller som dirigent, hvilket enstemmigt blev vedtaget af forsamlingen. 

 

Ad 2. Valg af referent og 2 stemmetællere 

Bestyrelsen foreslog Stefan Andersen som referent samt Ole Christensen og Jens Ole Jørgensen som 

stemmetællere. Forsamlingen godkendte dette. 

 

Ad 3. Optælling af stemmeberettigede 

Det blev konstateret, at der var 38 stemmeberettigede 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 og at han ville berette om det generelle. 

 

 



Medlemsantallet 

Der er p.t. 231 medlemmer mod 221 året før, altså en fremgang på 10 

Det må siges at være tilfredsstillende, da der på landsplan er en lille tilbagegang. For ikke så mange år siden 

var der ca. 120.000 medlemmer i Danmark og i dag er der under 40.000.  

61 medlemmer er under 25 år mod 65 sidste år og det er en tilbagegang på 4, hvilke ikke er tilfredsstillende. 

Der er således 170 over 25 år, hvilke i sig selv fortæller at det er den ældre del der især bærer klubben. 

Der er 75 af hunkøn mod 73 sidste år altså en stigning på 2 og 156 af hankøn mod 148 sidste år altså en 

stigning på 8. 

Den yngste er 5 år og den ældste er 84 år hvilket gør, at der er 79 år mellem den yngste og den ældste. Det 

beviser at Hedehusene Tennisklub er for alle aldre. 

Tennissporten har sine udfordringer må vi sige. 

En god og positiv ny ting er at Dansk Tennis Union og DGI har indledt et samarbejde med henblik på bl.a. at 

øge interessen for tennissporten. 

 

Ekstra aktiviteter for at få nye medlemmer. 

Sommertennisskole igen i år 2016 i samarbejde med kommunens aktiv sommer. 

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

Som noget nyt har vi haft vintertennisskole i samarbejde med kommunens aktive vinter. 

Vi har også Tennissportens dag hvor ny kan komme og prøve at spille lidt. 

Det er i øvrig samme dag som standerhejsningen nemlig lørdag den 29. april 

 

Vi har også stadig 2 times gratis træning til nye medlemmer 

 

Derudover har vi samarbejde med skolerne i Hedehusene, Fløng og Reerslev sammen med Høje Tåstrup 

kommune. 

 

Klubhuset. 

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

Parkeringspladsen ved Fritidscenteret og vores område er i 2016 blevet renoveret og har givet området et 

løft. 

 

Inde i klubhuset har HIC udskiftet 3 toiletter og 2 urinaler. 

 

De 2 låger som afskærmer tennisgården, synes efterhånden at have sin effekt mod svineri og hærværk fra 

ubudne gæster. Det har dog ikke forhindret et indbrud her i vinter. 

  

Der er lagt nye fliser i tennisgården. Det er blevet rigtig flot og det store trin ved skydedøren er næsten væk.  

 

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.  

HIC har lovet mig, at forsøge at få lunkerne midt på banerne fjernet, så når det er regn kan vandet trække ud 

til siderne. 

Vi har også fået malet kommunens værkstedsbygning mod syd, således at den lyse flade ikke generer mere. 

Det var med hjælp fra en del frivillige – tak for det. 

 

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 fungere det utrolig godt for klubben. 

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

 

 

 



Klubfesten 

Vi afholdte en klubfest i 2016 med ca. 30 deltagere. Da der ikke var så mange tilmeldte, valgte vi at holder 

det på restaurant Bollinis på klubbens regning. 

Vi fik serveret 3 retter. Herefter sluttede vi traditionen tro af i klubhuset hvor der var kaffe og lagkage, og 

hvor der var frie drinks. 

Seniorudvalg v/Kasper London Bilsby 

Kasper nævnte, at han havde brugt en del til på at introducere sig selv til senior spillerne og lave 

holdopsætninger til 1ste holdet. Vil fremover arbejde med Voksenintroduktion i samarbejde med Palle 

Jensen.  

 

Motionistudvalg v/Anne Vilmann 

Tiderne skifter og tingene ændrer sig.  

Alderssammensætningen i klubben ændrer sig. 

Sidste sæson havde vi med nød og næppe to hold med i SLTU’s motionistholdturnering. 

Det kniber med at stille med damespillere. 

Det betyder, at vi i 2017 kun kan stille med et hold i motionistholdturneringen. 

Det er ikke fordi vi mangler damer. Men vi mangler dem i en lidt yngre alder end pensionisterne. 

Den ret store gruppe pensionistdamer vi har, får dækket spillebehovet hjemme i klubben om formiddagen.  

Vi spiller på livet løs her i klubben om formiddagen, tirsdag, torsdag og fredag fra kl 8 til ca. kl 12, hvor alle 

er velkomne, hvis man er 60+. 

Der er så kræfter i gang med at stille et herrehold i den lidt yngre klasse. 

Ud over formiddagsspillene har vi selvfølgelig stadig søndags drop-in søndag formiddag fra kl 9 i 

vintersæsonen og onsdags drop-in onsdag aften fra kl 18 i sommersæsonen. 

 Endelig havde vi igen et selvbetalt hold på tennisrejse i foråret gennem DGI til Tyrkiet. 

Vi havde en dejlig tur, men vi har i år valgt at finde nye græsgange på La Palma, en Kanarisk ø. 

 

Der var efterfølgende debat omkring holdtilmeldinger til SLTU og DGI. 

Tillige var der stor debat omkring drop-in søndag formiddag og onsdag aften. Nogle medlemmer foreslog, at 

der skulle være visse minimumskrav til spiller før end vedkommende skulle kunne deltage i drop-in. 

Bestyrelsen var dog af den opfattelse, at drop-in er for alle, men at det skal tilstræbes at 

spillersammensætningen blev således, at alle får glæde af spillet. Endvidere vil nye spillere blive tilbudt 

træning dog mod betaling. 

 

Juniorudvalg v/Palle Jensen 

Holdturneringer 

I 2016 deltog vi ikke i SLTU's holdturnering med juniorhold - det var en beslutning vi tog sammen med 

trænerne sidste år ved denne tid. 

I år har vi vurderet at spillerne nu er flere og har nået et niveau, hvor vi skal være med igen. Vi har således til 

den kommende sommer tilmeldt 3 hold. Et U10, U12 og U14 hold. Det er alle M/K hold, og de spiller i 

laveste række.  

Særligt kan det jo bemærkes at vi har et U10 hold. Det er første gang vi har så unge spillere tilmeldt og det 

skyldes jo at vi har fået en del nye spillere, som tidligt i livet har fået interesse for tennis. 

Når holdene spiller kampe til sommer vil det blive annonceret på hjemmesiden, så alle har mulighed for at 

kunne følge med og komme ned og se de unge talenter. 

 

Træning 

Der har i sommers og her i vinter været udbudt træningshold for juniorerne mandag, tirsdag, onsdag og 

torsdag, så der har været rig mulighed for at få træning, og det er der mange, der har benyttet sig af. I alt har 

33 børn i alderen 7 - 17 år benyttet sig af træning i sommers og på vinterholdene. Enkelte af juniorerne har 

deltaget i træning to gange om ugen. 



Der er således flere der deltager i træning nu end for et år siden og det med et uændret antal juniorer i 

klubben. Tak til vores trænere, som stiller op uge efter uge og gør en stor indsats. 

 

Tennisskoler 

I sommerferien afholdt vi tennisskole for ca. 15 børn og igen i uge 8, for ca. 8 børn. I begge tilfælde giver 

kommunen tilskud og klubben sørger for trænere til dagene, og deltagerne låner en ketcher, hvis de ikke selv 

har. Få af deltagerne er vores egne medlemmer. De fleste er nye, og det er kun dejligt, at vi som klub kan 

være med til at vise sporten frem og skabe noget interesse for den. 

Til sommer har vi planlagt sommerskole igen - denne gang i uge 27.  

 

 

Haludvalg v/Jørgen Skorstengaard 

Udlejningen er forløbet som den plejer med 27 faste udlejningstimer om ugen. Om eftermiddagen har vi 

brugt ca. 17 timer til træning af vores medlemmer og i den anden ende af skalaen har +60’erne fortsat stor 

succes med op til ca. 30 deltagere pr. gang. I weekenderne havde vi udlejning til SLTU i alt 8 weekender, og 

her har bestyrelsen igen selv stået for turneringsledelsen. Her vil vi gerne opfordre jer til at komme som 

tilskuere til nogle spændende juniorkampe.  

I de øvrige ledige timer er der solgt løse timer for ca. 17.000 kr. men der er stadig plads til flere.  

I alt har hallen genereret kontingentindtægter på 130.000 kr. udover tilskuddet fra kommunen. 

 

Igen i år har vi delt baner med Blåkilde Tennisklub.  Vi har aftalt en fortsættelse af sidste års aftale med 

kommunen om, at Blåkilde Tennisklub råder over banerne om mandagen. I den udstrækning at Blåkilde ikke 

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

 

Årets største investering har været udskiftning af de gamle glødepærer til LED-lys. Formålet var dels at få 

mere lys på banerne og dels at spare på elregningen og vi kan allerede nu se, at vores elforbrug er faldet til 

det halve af tidligere. I 2014 brugte vi 39.000 Kwh 

– i 2015 brugte vi 34.000 Kwh og i 2016 brugte vi kun 24.000 Kwh. 

 

Fliserne på den ene væg i herrernes omklædning havde i flere år siddet løse, så derfor blev de skiftet i 

september inden starten på indendørssæsonen. 

 

Et andet projekt har været vores brandventilation, som ikke har virket optimalt. Efter diverse undersøgelser 

har det vist sig, at vi skal have udskiftet de 2 motorer, som sidder i ventilatorerne. Og det arbejde bliver 

udført i morgen. 

 

Tilskud fra Høje-Taastrup kommune til tennishallen er den vigtigste indtægtskilde for klubben. Det er 

lykkedes at fastholde det på 950.000 kr. Som nævnt sidste år, har vi til gengæld skulle udarbejde en 

vedligeholdelsesplan for hallen indtil kommunen skal overtage hallen i 2022.  

I 2017 har vi 2 større ting, som skal laves: alle øvrige lys ændres til LED og vi skal have fornyet vores 

køkken, som efterhånden er nedslidt. Disse arbejder vil ske i løbet af sommerperioden.   

 

Der var efterfølgende nogle få spørgsmål bl.a. om motionist træningen om torsdagen kunne flyttes til 

tirsdage. Bestyrelsen vil undersøge dette.  

 

Ad 5. Regnskab til godkendelse 

Kassereren Inga Ellemo fremlagde regnskabet for 2016 der udviste et driftstab på t.kr. 106 mod et tab på t.kr. 

26 året før. Balancen udgjorde t.kr. 7.068 hvoraf egenkapitalen udgjorde t. kr. 5.671. 

Efter nogle få spørgsmål fra forsamlingen blev regnskabet enstemmigt godkendt. 

 

 

 

 



Ad 6. Indkomne forslag 

Der var indkommet forslag fra Ole Sørensen og Svend Møller som begge foreslog, at der opsættes 2 nye 

brusere i herreomklædningen i klubhuset. Bestyrelsen anerkendte behovet for dette og vil samarbejde med 

HIC om at få disse brusere installeret. 

 

 

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

Kassereren Inga Ellemo fremlagde budgettet for 2017 der var udarbejdet med uændret kontingentbetaling. 

Der er budgetteret med et driftstab på t.kr. 32. 

Budget og kontingentbetaling blev godkendt af forsamlingen. 

 

Ad 8. Valg 

Valg af kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer: 

- Inga Ellemo – blev genvalgt som kasserer 

- Jørgen Skorstengaard – blev genvalgt som bestyrelsesmedlem 

- Palle Jensen – blev genvalgt som bestyrelsesmedlem 

- Stefan Vincens Andersen – blev genvalgt som bestyrelsesmedlem 

 

Kristina Poulsen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant 

 

RIH-Revision blev genvalgt som revisor.  

 

Ad 9. Eventuelt 

Ole Sørensen foreslog, at der blev opsat cykelstativer/skur ved indgang til hallen. Bestyrelsen lovede, at se 

nærmere på dette forslag. 

 

 

 

 

 

Referat:   Dirigent: 

 

 

Stefan Andersen  Svend Møller 

 


