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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 

 +60udvalget v/Anne Vilmann  

 Juniorudvalget v/Børge Korsholm 

 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 formand og 2 bestyrelsesmedlemmer: 

o Formand Børge Korsholm - villig til genvalg 

o Bestyrelsesmedlem Anne Vilmann – villig til genvalg 

o Nyt Bestyrelsesmedlem – bestyrelsen foreslår Marion Lorenzen 

 Valg af bestyrelsessuppleant – Bestyrelsen foreslår Kristina Poulsen 

 Valg af revisor – bestyrelsen genforeslår revisionsfirmaet Time Vision (tidl. 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 Kurt Olsen og Ole Sørensen som stemmetællere. 

Forsamlingen godkendte dette. 

 

Ad 3. Optælling af stemmeberettigede 

Det blev konstateret, at der var 44 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. 

 

 

 



Generelt v/Børge Korsholm 

Medlemsantallet 

224 medlemmer mod 231 året før, altså en tilbagegang på 7. 

Det må siges trods alt at være tilfredsstillende.  

67 medlemmer er under 25 år mod 61 sidste år og det er en fremgang på 6, hvilke er meget tilfredsstillende. 

Der er således 157 over 25 år mod 170 sidste år. 

Der er 67 af hunkøn mod 75 sidste år altså en fald på 8 og 157 af hankøn mod 156 sidste år altså en stigning 

på 1. 

Den yngste er 6 år og den ældste er 86 år hvilket gør at der er 80 år mellem den yngste og den ældste. Det 

beviser at Hedehusene Tennisklub er for alle aldre. 

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 og det ser ud til at gå rigtig fint. 

 

Ændring i benævnelsen af motionistformanden/udvalg 

Det er svært at afgrænse seniorer, motionister og pensionister. 

Seniorer er alle over 25. 

Motionister er vel mere eller mindre alle. 

Pensionister er svært at sige hvornår de er, da nogle stopper tidlig og andre sent. 

Vi har derfor lavet skillelinjen for seniorer fra 25 til 60 år. 

Motionistformanden/udvalg hedder nu i stedet for +60 formanden/udvalg.  

 

Ekstra aktiviteter for at få nye medlemmer. 

Sommertennisskole igen i år 2017 i samarbejde med kommunens Aktiv Sommer. 

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

Vi har også Tennissportens Dag hvor nye kan komme og prøve at spille lidt. 

Det er i år lørdag den 4. maj 

 

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

 

Derudover har vi samarbejde med skolerne i Hedehusene, Fløng og Reerslev dette via samarbejde med Høje 

Tåstrup kommune. 

 

Vi havde også åbent hus i tennishallen den dag ”Festen på Pladsen” blev afholdt. Det vurderes til at ca. 80 

personer var inde og prøve at slå til en bold. 

 

Istandsættelse af tennishallen. 

Efter de kontraktlige aftaler der er med kommunen vil tennishallen overgå til kommunen i år 2022.  

I den forbindelse foretager vi en renovering for egne midler og med lidt tilskud fra kommunen.  

Det er ønskeligt at hallen er i en pæn og god stand til den tid, så man ikke skal gå for meget i tiggergang for 

at få istandsat noget. 

Om hvordan det hele vil ende kan der kun gættes på, men når man kommer tættere på år 2022, vil vi 

selvfølgelig forsøge at få lov til at fortsætte med at drive hallen som nu.  

 

Klubhuset. 

Istandsættelsen er færdig og nu med de manglende 2 bruser i herrernes omklædning.  

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

løft. Vi mangler dog at få de lovede afmærkning af parkeringspladserne foran klubhuset. 

 

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

ubudne gæster.  

 

Udendørsbanerne: Jeg synes banerne har været rimelige gode sidste år. Der var dog lige i starten, hvor de 

var alt for løse, men det synes jeg vores banemand Jørgen og vandingsanlægget fik styr på.  



 

Hjemmesiden med banebooking.  

Der er blevet justeret visse ting på hjemmesiden af Klubmodul. Dette er for at gøre det mere tidsvarende men 

også pga. nye lovkrav. 

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

 

Klubfesten: 

Vi afholdte en klubfest i 2017 i klubhuset med ca. 36 deltagere.  

Vi fik serveret en fiskeforret og grillbøffer som hovedret. Det lyder mærkelig, men der gik ild i grillen. 

Seniorudvalg v/Palle Jensen 

Holdturneringer 

Klubben havde i sommers tilmeldt 3 klubhold i SLTUs turneringer.  

Et herrehold i Serie 5, som ikke kom til at fungere og som vi måtte trække fra turneringen. 

Vores senior mix-hold spillede i Serie 1, og sluttede i puljen som nr. 2 efter der var taget målfoto - vi var 

meget tæt på at kunne have vundet puljen.  

Sidst, men ikke mindst, var vi også med, med et motionisthold i kategori 2B, hvor vi i vores pulje blev nr. 4 

af i alt 8 hold. Der var i puljen tæt kamp om 2., 3. og 4. pladsen, så med lidt held også her, kunne vi være 

endt på en bedre placering. 

I Vintersæsonen har vi haft et herrehold med i Østserie 3, hvor de har spillet i en pulje med 2 andre klubhold 

og endte på en flot 2. plads. 

Op til vintersæsonen er SLTU og KTU gået sammen om turneringer og kalder sig Tennis Øst. Ud over at der 

nu er klubhold fra KTU, der også deltager i holdturneringerne, så har man til udendørssæsonen lagt et andet 

format og regelsæt for holdene, som vi alle lige skal vænne os til, men som også gør, at vi ikke kan deltage, 

som vi plejer. 

I holdturnering i den kommende sommersæson er vi kun tilmeldt med et Mix-holdet, med spillere fra Mix-

holdet sidste sommer. Holdet er ikke endeligt indplaceret endnu. Der ud over arbejdes på tilmelding af hold i 

DGI regi, hvor tilmeldingsfristen først er i maj måned.  

Jeg skal opfordre til, at bakke op om holdene ved at komme ned og følge kampene, når der spilles. Det kan 

være det der gør, at vi lige klarer den lidt bedre i næste sæson. Som vanligt vil det fremgå af hjemmesiden, 

hvornår der spilles. 

Træning 

Der har i sommers og i vinter været udbudt et træningshold for seniorerne, så der har været mulighed for at 

gå til træning 1 time hver uge. Der har i indeværende år været bedre tilslutning til træningen end tidligere. 

Klubmesterskaber 

Klubmesterskaberne i 2017 blev afviklet i god ro og orden. Der blev fundet klubmestre i 4 rækker: 

 Damesingle Tina Lausen. 

 Herresingle, række 1, Claus Rasmussen 

 Herresingle, række 2, Bjarke Hanskjær 

 Herredouble Claus Rasmussen og Bo Mertz 

Der er billeder på hjemmesiden. Her kan man også se billeder af dem, der blev nr. 2. 

Jeg glæder mig over, at det til dette klubmesterskab var muligt at få tilmeldinger, så vi kunne få spillet i flere 

rækker end sidste år. Det er dejligt og lad det endelig fortsætte. 

Sidst skal lyde en stor tak til Kristina Poulsen, der både har været holdkaptajn på mix-holdet i sommers og 

herreholdet i vinters, og også har stået for planlægningen af vores klubmesterskaber. 
 

Motionistudvalg v/Anne Vilmann 

Selvom vores tennisrejse i foråret ikke er en 60+rejse, så er der dog overvejende deltagelse af 60+’ere. Det er 

ikke en selvfølge, vil vi gerne have andre og flere med. 

Vi have en herlig tur til La Palma midt i marts. 



Sidste sæson havde vi to hold med i SLTUs motionistholdturnering, som nu hedder noget andet. Det er Palle, 

der kan fortælle om dem. 

Vi deltager i DGIs turnering for 60+. 

Vi har et herrehold, som sidste sæson klarede sig ret pænt. 

Og et mixhold, som klarede sig. 

Vi har det hyggeligt, får spillet tennis med andre end os selv, og vi spiser dejlig frokost. 

Vi spiller også 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+. 

Ud over formiddagsspillene har vi selvfølgelig stadig søndags-dropin søndag formiddag fra kl 9 i vinter-

sæsonen og onsdags-dropin onsdag aften fra kl. 18 i sommersæsonen. 

Vi har også lidt lørdags minus60 for de lidt yngre. 

Vi spiser fredagssmørrebrød den sidste fredag i måneden indendørs, og - som Børge har nævnt - 

onsdagsgourmet første onsdag i udendørssæsonen. Vel mødt. 

Træning for motionister er fortsat torsdag aften kl 18 med Irena. 

Og som noget nyt: alle onsdage i 2., 5., 8. og 11. måned kl 9-10 og 10-11. Max 4 på holdet. 

 

Juniorudvalg v/Børge Korsholm 

 Jeg har i det meste af året været fungerende juniorformand. 

Jeg har måske i begyndelsen været lidt hård, idet der var en del der have ”glemt” at betale for træningen. 

Det kom på plads, og i den forbindelse var der enkelte vi måtte sige farvel til. 

Vi var med i kommunens ”Aktiv Sommer” og det var med Alexandra og Jacob som trænere. 

Vi havde for første gang i flere år haft 3 juniorhold med i SLTUs sommerturneringer. Det var rigtig godt at 

de kom med og fik rigtig kamperfaring.  

Træningen er gået fint med trænerne Irena, Jacqueline og Michelle, Anders og Alexandra. Herudover har vi 

brugt Jacob til ”Aktiv Sommer” som tidligere nævnt.  

Der er ca. 30 juniorer som får træning 

Det har været nødvendigt at få flere timer i hallen for at få det til at fungerer optimalt, hvilke har medført at 

et hold fra Albertslund tennis har måttet flytte. 

 

Der er blevet afholdt en julefest for juniorer. Ingrid og Bent var henholdsvis nissekone og julemand. Der var 

det hele med æbleskiver, slik, frugt og julegaver. 

Vi har sendt 3 juniorer på trænerkursus, så vi fremover også kan have trænere af egen avl. 

 

Til sidst kan jeg nævne at bestyrelsen har besluttet, at styrke juniorafdelingen i den nye sæson. 

Juniorudvalget vil bestå af formanden og en mere fra bestyrelsen samt vi vil forsøge at få en forælder med. 

Vi vil bruge lidt flere penge på juniorafdelingen, så hvis der er forslag til aktiviteter som kan være med til at 

styrke sammenholdet og det sociale liv i klubben, så sig endelig frem. 

 

Haludvalg v/Jørgen Skorstengaard 

Udlejningen er forløbet som den plejer med 32 faste udlejningstimer om ugen. Om eftermiddagen har vi 

brugt ca. 12 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 9 weekender, og 

her har bestyrelsen igen selv stået for turneringsledelsen.  

I de øvrige ledige timer er der solgt løse timer for ca. 16.400 kr. men der er stadig plads til flere.  

I alt har hallen genereret kontingentindtægter på 141.000 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 2 største investeringer har været et nyt køkken til 55.000 kr. og nyt lys i gangarealerne til 40.000 kr.  



Efter udskiftningen til LED-lys i hallen kan vi allerede nu se, at vores elforbrug er faldet kraftigt i forhold til 

tidligere. I 2014 brugte vi 39.000 KwH – i 2015 brugte vi 34.000 KwH og i 2016 brugte vi kun 24.000 KwH. 

I 2017 har vi kun brugt 16.600 KwH 

 

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

har vi nu fået det til at fungere igen.  

Udluftningen fra toiletter og baderum har også gennemgået en renovering, så det nu fungere når der er brug 

for det. Tak for det Ole Christensen. 

 

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 2018 har vi 2 større ting, som skal laves: vi skal have malet alle gangarealer, toiletter og baderum og 

motionslokalet. Og så skal vi have udskiftet fliserne ved indgangen, så de bliver mere skridsikre. Og der skal 

sættes brandhæmmende beklædning op i indgangspartiet. Og som det sidste har vi moderniseret vores 

alarmanlæg, som efterhånden var 25 år gammelt. 

 
Der blev efter beretningerne foreslået, at der blev opsat ovedækning af cykelparkering. Bestyrelsen lovede at 

se på forslaget. 

 

Alle beretninger blev vedtaget af forsamlingen. 

 

Ad 5. Regnskab til godkendelse 

Kassereren Inga Ellemo fremlagde regnskabet for 2017 der udviste et overskud på t.kr. 165 mod et tab på 

t.kr. 106 året før. Balancen udgjorde t.kr. 7.270 hvoraf egenkapitalen udgjorde t. kr. 6.214. Heraf udgjorde 

værdien af hallen minus prioritetsgæld t.kr. 4.942 

Efter en del udredende spørgsmål fra forsamlingen blev regnskabet enstemmigt godkendt. 

 

Ad 6. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

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

Kassereren Inga Ellemo fremlagde budgettet for 2018 der var udarbejdet med uændret kontingentbetaling. 

Der er budgetteret med et driftsoverskud på t.kr. 2. 

Budget og kontingentbetaling blev godkendt af forsamlingen. 

 

Ad 8. Valg 

Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer: 

- Børge Korsholm – blev genvalgt som formand 

- Anne Vilmann – blev genvalgt som bestyrelsesmedlem 

- Marion Lorenzen – blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem 

 

Kristina Poulsen blev genvalgt som bestyrelsessuppleant. 

 

Time Vision (tidl. RIH-Revision) blev genvalgt som revisor.  

 

Ad 9. Eventuelt 

Jørgen Skorstengaard takkede på bestyrelsens vegne de medlemmer der havde deltaget i arbejdet med at 

opsætte nyt køkken. Endvidere blev de medlemmer som havde fungeret som chauffører under afvikling af 

tennisturnering gennemført af Roskilde Tennis også takket for deres indsats. En indsats der havde medført 

udlejning af et antal haltimer. 

Alle medlemmer som havde deltaget i ovenstående frivillig indsats blev belønnet med en flaske vin. 



 

 

 

 

 

Referat:   Dirigent: 

 

 

Stefan Andersen  Svend Møller 

 


