GENERALFORSAMLINGSREFERAT
Horsens Tennis Klubs generalforsamling, afholdt den 31. oktober 2019, kl. 18.30 i klubbens lokaler.
1. Valg af dirigent og referent
Jacob Kofoed valgt som dirigent. Pernille Worre valgt som referent. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning
Jacob redegjorde for det seneste års arbejde i bestyrelsen, herunder klubbens fokus på at få flere børn og
unge i Horsens til at spille tennis. Derfor har klubben afholdt skumtennisstævne sammen med DGI i marts,
tennisskole i uge 27 i samarbejde med DGI, fællesafslutning med Stensballe Tennisklub – alle
arrangementer var en stor succes. Herudover har Horsens Tennis Klub afholdt Tennissportens Dag, og haft
besøg af Sct. Ib skole, hvor ca. 200 elever over et fire ugers forløb, prøvede kræfter med tennis. Også
idrætsefterskolen True North har to gange benyttet klubbens baner. Vi håber True North og særligt Sct. Ib
vil gentage succesen i 2020. Vi håber på, at flere af byens skoler vil have tilsvarende tennisskoleforløb.
Børn og unge, samt deres forældre, vil også i årene fremover have klubbens fokus. Derfor takkede Jacob
også Cecilie og Johannes, fordi de ville deltage i Dansk Tennis Forbunds Klubtræneruddannelse, hvor de
begge har bestået KT1 og KT2, og nu ”blot” mangler KT3. Klubben vil forsøge at få endnu flere juniorer
afsted træneruddannelserne under DFT i 2020.
Der havde været et kæmpe fremmøde til forårsklargøring med omkring 40 deltagere om lørdagen, som
igen i år var godt arrangeret af Erik. Vi håber at se mindst lige så mange til forårsklargøring i 2020, så vi
sammen kan gøre klubben klar. Det er et fælles ansvar, at klubben bliver gjort klar om foråret, og lukket
ned om efteråret. Derfor var det også dejligt at se så mange fremmødte til efterårsnedtagning.
Jacob berettede om planerne om at etablere en udendørs padelbane på asfaltbanen. Padel er ”det nye
sort”, og skal formentlig være tennissporten og -klubberne redning. Jacob berettede om Randers Tennis
Klubs ”padelerfaringer”. Der er ansøgt midler hos private virksomheder og lokale og nationale fonde.
Sparekassen Kronjylland har som de første givet tilsagn om 50.000 kr. Vi arbejder videre med dette projekt,
og andre projekter.
Jacob takkede Torben for hans store arbejde med ”Nytårscup”, ”September Mix”, klubmesterskaber og
”Mandags-Åbent”.
Jacob berettede om de mange flotte resultater blandt klubbens hold – ikke mindst liga 2 (Chris, Niels,
Simon og Martin) som vandt deres række (4 sejre og 1 nederlag), og U10 orange bold, hvor Rosa, Liam og
Lauge blev jyske mestre efter et nervepirrende opgør i sidste runde mod Skovbakken.
Horsens Tennis Klub har i løbet af året modtaget 10.000 kr. fra Familien Hede Nielsens Fond til tennisskolen
i uge 27 – en kæmpe tak for det! Det betyder meget, at der er lokal opbakning. Klubben har også modtaget
14.500 kr. fra DIF og DGI’s Foreningspulje til indkøb af træningsudstyr til børn og unge.
Vi vil forsøge at få flere sponsorer i fremtiden, og prioritere dette arbejde. Jacob kunne berette, at
”Jacobsen Plus” havde tegnet et 3-årigt sponsorat, og er blevet klubbens første ”Guldsponsor”. Det er vi
meget taknemmelige for.
Jacob takkede for Dans mangeårige arbejde som bestyrelsesmedlem og formand for Horsens Tennis Klub.
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Dan har gjort en kæmpe indsats, og rykket klubben enormt. Jacob takkede også Rolf for sin indsats i
bestyrelsen og klubben. Jacob takkede også resten af bestyrelsen for deres arbejde – ikke mindst Birgit for
hendes store arbejde som kasserer.
Bestyrelsens beretning blev godkendt.
3. Regnskabsaflæggelse og meddelelse af decharge
Birgit gennemgik regnskabet for perioden 1. september 2018 – 31. august 2019, som udviste et flot resultat
med et overskud på ca. 201.000 kr. Regnskabet blev godkendt, og generalforsamlingen meddelte decharge.
4. Budget
Jacob gennemgik budgettet for 1. september 2019 – 31. august 2020. Bestyrelsens har budgetteret
”konservativt”, hvorfor der ”kun” forventes en overskud på ca. 100.000 kr. Klubbens fokus på juniorer gør,
at udgift til trænerhonorar øges markant i 2019/20.
5. Orientering om padel
Bestyrelsen orienterede om padel og fremlagde tilbud fra Magibay på levering af en padelbane, de med
etableringen forventede udgifter. En udendørs padelbane vil formentlig kunne give en årlig indtægt på 3040.000 kr. Padel vil kunne skaffe en hel del nye medlemmer til klubben, heriblandt ikke mindst
børnefamilier. Vi arbejder videre med planerne. Bestyrelsen vil indkalde til orienteringsmøde, når planerne
er mere fremskredne. Se også nedenfor under pkt. 6.
6. Indkomne forslag
Der var indsendt tre forslag.
Jacob Kofoed havde indsendt forslag om, at bestyrelsen får bemyndigelse til at se på
seniorvinterkontingent til 200 kr. og juniorvinterkontingent til 500 kr. Generalforsamlingen gav bestyrelsen
bemyndigelse hertil.
Jørgen Ullvit havde stillet forslag om pickle-ball på asfaltbanen, i stedet for padel. Jørgen var ikke tilsted på
generalforsamlingen. Forslaget blev ikke drøftet nærmere. Jørgen får chancen for at genfremsende
forslaget til næste år.
Preben Jensen havde indsendt forslag om ”ingen faste haltider”. Preben var ikke tilstede. Forslaget gav en
vis debat. Det er en balance mellem (1) faste indtægter fra klubbens mangeårige medlemmer (2) børn- og
juniortræning samt (3) ledige haltimer til øvrige medlemmer. Problematikken løser måske sig selv, hvis
klubben ønske om ny hal kan virkeliggøres. Michael Mortensen tilbød at være ”sparringspart” i forhold til
klubben og bestyrelsens ønske om at afsøge mulighederne for en ny hal på det eksisterende anlæg på
Kraghsvej.
7. Valg af bestyrelse
Dan Monrad var på valg. Dan ønskede ikke at fortsætte. Mads Leisgaard (Alberts far) blev foreslået, og valgt
for 2 år.
Rolf Jensen var på valg. Rolf ønskede ikke at fortsætte. Claus Jeppesen (Esthers far) blev foreslået og valgt
for 2 år.
Peder Fænø var på valg. Peder ønskede at fortsætte. Peder blev genvalgt.
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Bestyrelsen består herefter af følgende: Jacob Kofoed, Maiken Daura, Peder Fænø, Torben Skytte, Birgit
Nielsen, Mads Leisgaard (nyt medlem) og Claus Jeppesen (nyt medlem).
Den nye bestyrelses afholder snarest konstituerende bestyrelsesmøde.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Lars Krogh Jensen blev valgt som suppleant til bestyrelsen.
Maria Uhrenfeldt blev valgt som suppleant til bestyrelsen.
9. Valg af 2 revisorer
Lotte og Mogens blev genvalgt.
10. Valg af revisorsuppleant
Verner blev genvalgt.
11. Holger Hansens Mindepokal
Der var indkommet to forslag; dels Chris Daura for hans kæmpe træningsindsats for klubbens børn og unge,
og dels Dorthe Sørensen for hendes (og Randis) store arbejde i forbindelse med juniorernes træning med at
hente frugt, lave saftevand, hygge og oprydning mv. Dorthe fik Holger Hansens Mindepokal.
12. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
***
Dirigenten godkender generalforsamlingsreferatet.
Horsens, den 31. oktober 2019
Jacob Kofoed

