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Helsinge Tennisklub 
Generalforsamling 

2. april 2022 

Deltagere: Ole Bjørn Larsen (ref.) 

Michael Hughes 

Nina Anker Jørgensen 

Jørgen Hornnæss 

Jacob Schjøtt 

Anna-Helene Kirk 

Holger Hansen 

Søren Hasager 

  

Fraværende fra bestyrelsen:   

Næste møde: Konstituerende bestyrelsesmøde 5/4-2022  

  

Dagsorden:  Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

-   Bestyrelsen indstiller Holger Hansen 

 

2. Aflæggelse af beretning 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2021 til godkendelse 

 

4. Bestyrelsens forslag til budget for 2022 og fastsættelse af 

kontingenter m.m. 

 

5. Indkomne forslag 

- Bestyrelsen indstiller forslag om ændring af vedtægter 

NB: For at gennemføre afstemning om ændring af vedtægter, 

kræves 2/3 flertal af stemmeberettigede medlemmer. Såfremt 

der ikke er mødt så mange stemmeberettigede medlemmer, kan 

alternativt indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til 

behandling af dette punkt. Ved ekstraordinær forsamling 

gennemføres afstemning med 2/3 flertal på baggrund af de 

fremmødte. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

- Michael Hughes, modtager genvalg 

- Jørgen Hornnæss, modtager genvalg 

- Kandidater velkommen  

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 

-   Kandidater velkommen 

 

8. Valg af revisor 

-   Ole Henrik Larsen genopstiller 
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9. Valg af revisor suppleant 

-   Kandidater er velkomne 

 

10. Valg af medlemmer til HSI’s repræsentantskab (formand er 

født medlem af repræsentantskabet) 

  

11. Eventuelt 

- Diskussion/Orientering om medlemsundersøgelse  

 

1)  Valg af dirigent Holger Hansen blev valgt til dirigent og konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dagsorden ok 

 

2)  Formandens beretning  

   

Formandens beretning blev gennemgået af formand Michael 

Hughes. Han nævnte:  

 

Bestyrelsen er konstitueret ved konstituerende BM den 28/4-21 

efter generalforsamling gennemført 25/4 

• Formand:  Michael Hughes 

• Næstformand: Jørgen Hornnæss 

• Sekretær: Ole-Bjørn Larsen 

• Kasserer: Nina Anker Jørgensen 

• Bestyrelsesmedlem: Jacob Schjøtt 

Suppleanter: Anna-Helene Kirk 

 

Særlige ansvarsområder 

• Sponsor: Michael, Jørgen, Ole-Bjørn 

• Klubmodul herunder hjemmeside: Nina 

• Bane- og anlægsvedligehold: Jørgen/Ole-Bjørn 

• Træner og juniorkontakt. Jacob 

• Skolekontakt: Michael/Jacob 

• Kommunikation, Facebook og Sociale medie mv: Anna-

Helene og Jacob 

Desuden uden for bestyrelsen 

• Revisor: Ole Henrik Larsen 

• Holdkaptajn: Morten Wermer 

 

Aktiviteter 2021/22 

Klubben bestræber sig på at skabe åbne aktiviteter baseret på 

samarbejder og enkelte events – fortrinsvis i nærmiljøet. 

Eksempelvis KPT-forløb (DGI båret event som henvender sig 

til skoleklasser i området) eller samarbejde med idrætslinje på 

gymnasium, og ikke at forglemme kommunens egne events 

(Gang i Gribskov, ketcher dage med skolerne, åbent hus 

arrangement i HH mv). 
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Parallelt hermed lykkedes det at gennemføre flere af vores egne 

gode klubaktiviteter, særligt med Jacob som initiativtager til 

eksempelvis sommer camp, og drop-in med grill og træning 

både for medlemmer, forældre og andre gæster. 

I vintermørket, har bestyrelsen er været ekstra flittig med nogle 

initiativer som vi synes er vigtige for en sammenhængende og 

transparent klubledelse. Her skal nævnes vores nye 

kommunikationsstrategi som tager afsæt i, de for os, 

tilgængelige platforme og meget overskueligt sammenfatter 

vores samlede kommunikation set i sammenhæng med de 

budskaber som vi løbende ønsker at bringe ud til vores 

omverden. Vores kommunikationsstrategi er præsenteret på 

hjemmesiden. 

Stor tak til A-H som har bidraget kolossalt med at sætte struktur 

på vores ønsker. 

En anden meget vigtig og ganske vanskelig bestyrelsesaktivitet, 

er vores medlemsundersøgelse, hvor vi i fællesskab har 

formuleret 10 skarpe spørgsmål som vi synes er vigtige for at 

sikre at bestyrelsen går i den rigtige retning.  

Rundt regnet 1/3 af medlemmerne – herunder også nogle 

juniorer – har besvaret, hvilket vi tolker som positivt 

engagement for klubbens ve og vel fra alle lag. Det er en 

fornøjelse og stærkt motiverende at vi får så meget ros som 

tilfældet er. Tilfredsheden er tilsyneladende generelt god, men 

der er selvfølgelig plads til forbedringer. Særligt nævnes 

makkerbørs, mere træning til både nye og øvede samt lys på 

anlægget – alt sammen noget der bør ligge inden for skiven. 

Vi har reserveret en diskussion om medlemsundersøgelsen 

under evt. 

En særlig pointe vi ønskede at afdække, var begrebet 

frivillighed. En af vores klare og meget glædelige konklusioner 

på dette område er, at frivilligheden er ganske høj. Interessen er 

til stede både for at give en hånd med i praktiske ærinder når 

lejligheden er til det og også når det gælder bestyrelsesarbejdet. 

Det første så vi allerede i søndags, til første runde af vores 

baneklargøring, så der er handling bag ordene. Derudover ser 

jeg det som en af vores fornemmeste pligter at opdyrke den 

frivillighed vi kan se er til stede i det tempo og omfang som 

passer den enkelte.  

 

Kommende sæson 

Fremadrettet synes vi stadig, at vores strategi om at medvirke 

til lokale arrangementer er rigtige og i det nye år forsøger vi os 

igen med de sædvanlige forårsarrangementer, foreløbig med 

KPT, tennissportens dag, sommer camp og flere andre 

aktiviteter for at vise klubben frem og byde nye medlemmer 

velkomne. 

Heldigvis har vi flere medlemmer der har hjulpet os som de 

gode værter når vi har åbnet anlægget for byens folk. Som 

nævnt ser det jo også ud til, at vi kan trække flere kræfter ind til 
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opgaverne og dermed ligger mulighederne åbne for at skabe 

interesse for sporten og navnlig vores klub til glæde for både de 

der kommer og de der allerede er der. 

 

Vi håber også at komme stærkt tilbage i MIL samarbejdet, hvor 

vi med Jørgens store indsats normalt lykkedes med en større 

koordination af frivillige fra både klubben og klubbens ´hang 

arounds’. Vi håber at MIL kan gennemføre en helt normal 

festival i år og, at vi kan byde ind med vores engagement 

således, at vi fastholder vores gode relationer til MIL foruden at 

udvikle egne sociale berøringsflader. 

Banerne 

I vinterens løb har vores kunstgræs været godt brugt og 

anvendelsesmulighederne for disse baner har igen vist sig at 

være til stor gavn for klubben. 

 

Med yderligere støtte fra fra DIF og DGI foreningspuljer har vi 

plantet videre med Thuja som både indkredser vores baner og 

skaber god læ for vinden.  Forlængelsen, som blev plantet i 

efteråret, er med til at skabe en helhed om tennisanlægget som 

præsenterer sig flot.  

Stor tak til medlemmerne for mange gode hjælpetimer og det 

høje energiniveau som er udvist på vedligeholdelse af disse 

baner. Det er igen Ole-Bjørn/Nina og Jørgen der har taget det 

store slæb med at give banerne kærlighed og koordinere vores 

indsats og som netop i disse dage styrer hallerne gennem 

forårets klargøring.  

Hallernes bidrag er til stadighed et ’work in progress’, og vi må 

være på mærkerne for at sikre at alt går som en tennisspiller 

synes. Det er jo os, der har kærligheden for sporten og derfor 

også naturligt en mere kælen tilgang til detaljerne. 

Banerne er jo også noget vi giver hinanden … og derfor skal vi 

kræve af hinanden, at den enkelte er omhyggelig med at 

efterlade banen i velplejet tilstand. 

 

Halprojekt og mere 

Vi holder stædigt fast i, at klubben mangler helårs faciliteter. 

(DGI undersøgelser viser at motionister i dag efterspørger 

helårssport). Derfor lægger vi fortsat stor energi i, at overbevise 

Gribskov om at der er behov for en tennishal. 

Interessen deles af vores naboklubber – undtagen Gilleleje som 

tilsyneladende lykkedes med suplere deres eksisterende hal 

med nyt halprojekt. 

Særligt interessant er medlemmernes tilkendegivelser 

(medlemsundersøgelsen) om at indendørs spillefaciliteter er et 

meget højt ønske. Et ønske vi i øvrigt kæder sammen med 

tilkendegivelser om deltagelse i arbejdsudvalg med 

spillefaciliteter til formål. Det er et gammelt ønske som 
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klubben vedholdende fremfører – de seneste år i samarbejde 

med HSI. 

I mellemtiden… fortsætter vi arbejdet med at etablere lysanlæg 

på grusbanerne 2 & 3. Belysning af banerne vil forlænge vores 

grus sæson og dermed skabe betydelig merværdi for vores 

medlemmer og tilmed præsentere klubben med stor synlighed i 

området. 

Anlægsmæssigt er det overkommeligt. Vi har allerede modtaget 

stor støtte fra MIL til projektet og andre af klubbens venner har 

lagt øremærket sponsorbeløb til opgaven.  

Padel står foreløbig på standby … Padel kan godt ses at være 

beslægtet med tennissporten på mange områder og vi ser det 

som en fordel både for HTK og lokalområdet, at få flere 

borgere indlemmet i ketcher sport. Hvis det går for padel som 

for padelklubber andre steder bliver de hurtigt mange, derfor 

har vi taget en principbeslutning om at trække os fra ’padel 

folket’, primært for at sikre at vores tennisklub drives af 

tennisfolk. 

Vi har – sammen med HSI - medvirket til at ideudvikle visioner 

om en fælles tennis/padelhal. Vi er også repræsenteret i denne 

bestyrelse og kan regne med klubberne HPK og HTK vil 

arbejde sammen, både om gode medlemstilbud og om den 

langsigtede fælles strategi om en fælles hal. 

Padelklubben har dog store problemer. Den største af disse er 

kommunes beklagelige tilbageholdenhed med at give tilladelse 

til byggeriet. Det er i mine øjne en skændsel at kommunen ikke 

er mere ’tilbuds-’ parat end tilfældet er. Det skaber stilstand i 

alle sammenhænge, også vores planer om at etablere en 

tennishal. 

Afrunding 

Jeg har en stor tak til en ihærdig og velfungerende bestyrelse 

for godt samarbejde i det forgangne år. Det har været en 

fornøjelse hvor vi – uenigheder til trods – er lykkedes med at 

skabe de gode tennistilbud og fantastiske faciliteter som vi alle 

nyder så godt af hele sæsonen. Det kan kun gøres fordi der er så 

stort et engagement og vilje til at udvikle klubben.  

 

Også stor tak til alle klubbens andre frivillige, dem der dukker 

op når der skal bruges hjælp, Ole Larsen som har et skarpt øje 

på vores økonomi og altid stiller op når vi har gæster på 

anlægget, vores ordstyrer og til alle der allerede har været med 

ved baneklargøring og givet os tilsagn om deres medvirken. 

 

Jeg er som formand tilfreds med, at videreføre ambitionen om, 

at vi skal være en breddeklub med stor fokus på at rekruttere 

nye generationer til sporten og fremtidig ledelse af klubben. 

Det ville være ærgerligt for klubben og alle os der elsker tennis 

med venner, hvis dette ikke lykkedes.  
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Som tennisforening er vi sammen om at give engagement først 

til klubben, dernæst vores nabo foreninger og endelig alle andre 

interessenter i lokalområdet. Det gør vi gennem egne 

arrangementer, samarbejde og aktiv deltagelse i andre af 

kommunes bestræbelser på at fremme idrætten og 

foreningslivet.  

Jeg holder fast i at være en klub med tryk på forening i 

modsætning til butik. Vi skal stå sammen om at levere det vi 

giver til os selv og lokalområdet i en bred forstand … det er 

derfor jeg ynder at bruge værdisætningen tennis er noget vi 

giver hinanden!   

Formandens beretning blev med akklamation godkendt af 

generalforsamlingen 

 

Der blev fra ’salen’ spurgt til hvorledes vi kunne presse på for 

at få etableret en tennishal. MH svarede at vores vej er gennem 

HSI og idrætsråd, men opfordrede samtidig til at medlemmer 

rejste ønsket i de lokale medier 

3)  Fremlæggelse af revideret  

regnskab for 2020  

til godkendelse      

 

Nina gennemgik regnskabet for 2021 og forklarede diverse 

differencer i forhold til 2021 budgettet.  

Regnskabet er godkendt af revisor (Ole Henrik Larsen) 

 

Nina fremhævede bl.a.: 

 

Driftsresultat: 

Indtægter 

De største afvigelse på indtægtssiden har været 

 

Medlemskontingenter: 

Budgetafvigelse: +13.600,- der skyldtes at vi på trods af 

Corona-epidemien har vi haft en medlemsfremgang på 18 

medlemmer, det svarer til en fremgang på ca. 18%. Den største 

fremgang har været i aldersgrupperne 40-59 år og 70+. 

Flot tilmelding til junior sommertræning med 19 tilmeldte. 

I år har der været afholdt sommer TennisCamp for juniorerne 

med 8 tilmeldte. 

Der har ikke været den store tilslutning til vintertræning for 

juniorer i 2021/2022, der var kun 3 tilmeldte juniorer pr. 31/12-

2021. 

I år har klubben tilbudt voksen træning med egen betaling, det 

har været en stor succes med 13 tilmeldte. 

 

Sponsorindtægter 

Budgetafvigelse: +32.594,- 

Sponsorer Beløb 

Fog 4.000,00 

JMV 7.500,00 

Nøller  5.000,00 

Jørgen Hornnæss - Dommerstol 3.293,75 
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Component 2.0 A/S - 

Opstrengningsmaskine 

14.800,00 

MIGA 3.000,00 

REMA 5.000,00 

I alt 42.593,75 

 

Dejligt at se så mange sponsorer bakker op om klubben. Vi har 

fået nye sponsorer REMA og Nøller samt JMV har udvidet sit 

sponsorat med 2 ekstra banner. 

Janus fra Component har sponsoreret en opstrengningsmaskine. 

Jørgen Hornnæss har sponsoreret en dommerstol.  

 

Øvrige indtægter 

Budgetafvigelse: +25.739,- 

Beskrivelse Beløb 

Gribskov Kommune 79-udbetaling 2.283,00 

Materiale tilskud 2021 6.659,00 

Gang i Gribskov  6.500,00 

DIF og DGI foreningspulje - 

hækkeplanter 

24.650,00 

I alt 40.092,00 

 

Helsinge Tennisklub har i år søgt penge hos DIF og DGI 

foreningspulje til plantning af en hæk langs fodboldbanerne. Vi 

fik 24.650 kr. og Helsinge Hallerne har indkøbt og plantet 

hækken.  

 

Udgifter 

De største afvigelse på udgiftssiden har været 

 

Vedligehold, nyanskaffelser 

Afvigelse: +52.673,- 

Beløb til drift og vedligeholde af anlæg, klubhus og faciliteter. 

Afvigelsen skyldes klubbens/hallens køb af planter til hæk, de 

24.650 kr vi har fået fra DIF/DGI foreningspulje og indkøb af 

opstrengningsmaskine samt har bestyrelsen indkøbt en lille 

fejemaskine til vores kunststofbaner. 

 

Afrunding driftsregnskab 

Samlet set lander driftsåret 2021 med et overskud på 

26.345,51,-.  

Det store overskud skyldes den flotte tilgang af nye medlemmer 

og øget sponsorindtægter.  

Klubben er stadig meget afhængig af sponsorindtægter samt 

aktivitetstilskud fra kommunen. 

 

Generalforsamlingens bemærkninger til regnskabet: 

Kommentarer til vores formue som er voksende 

- Michael havde undersøgt muligheden for at investere dele af 
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formuen i værdipapirer hos DGI og Nordea. Det var Michaels 

konklusion at klubben kunne investere i lav risiko værdipapirer 

uden at det stod specifik i vores vedtægter. Bestyrelsen arbejder 

videre med sagen. 

- Bestyrelsen arbejder videre med hvad vores formue skal 

bruges til, da vi ifølge Michael ikke er pengepugere f.eks. 

• Lysanlæg 

• Halprojekt 

• Kontingent nedsættelse 

• Flere træningstilbud 

• Slagmur 

 

Anna-Helene bemærkede at der er flere fonde vi kan søge b.la. 

velux fonden/villum fonden  

 

Nina foreslog at der blev udarbejdet en oversigt over 

projekter/anskaffelser hvor vi kan anvende vores formue eller 

søge fonde eller lignende. 

 

Regnskab blev godkendt 

 

4) Bestyrelsens forslag til  

budget for 2021 og fastsættelse  

af kontingenter m.m   

Fastsættelse af kontingenter 

Følgende uændrede kontingenter blev vedtaget 

Juniorer og unge:             475 kr 

Seniorer:                         1000 kr 

Pensionister:                    600 kr 

Førstegangsmedlemmer: 600 kr 

 

 

Nina gennemgik budget, hun fremhævede bl.a.: 

Indtægter 

Medlemskontingenter 

Der er budgetteret med et medlemsantal på 110 medlemmer og 

samlet medlemskontingent på 69.350,-  

 

Sponsorindtægter 

Vi håber vores sponsorer fra 2021 fortsætter.  

Sponsorer Beløb 

Fogh 5.000 

Jørgen Hornnæss 3.000 

JMV  9.000 

MIGA Autoteknik  3.000 

REMA 5.000 

Nøller 4.000 

 I alt 29.000 

 

Øvrige indtægter 

15.000,- 
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Vi regner med at ansøge om materialetilskud på ca. 8.000,-. 

samt 4.500,- til Gang i Gribskov, 2.500 kr fra paragraf 79. 

 

Udgifter 

Udgifter til tennisanlæg  

32.000,- 

Af dette beløb forventes til fortsat forbedring af tennisanlægget 

herunder f.eks. nye møbler til terrasse. 

 

Administration 

Annoncering forventes primært at ske via. Facebook 

 

Konklusion, budget omkostninger 

 

Omkostninger i alt udgør -141.350,-. Som i forhold til 

indtægter (141.585,-) giver et forventet overskud i niveauet 

235,-.  

Klubben ønsker at klubbens midler skal gå til klubudvikling og 

ikke opsparing. 

 

5) Indkomne forslag 
Ændringsforslag er fremstillet af bestyrelsen til afstemning ved 

generalforsamling den 2/4-2022. 

§ 1 Navn, hjemsted 

Aktuel ordlyd: 

HTK Tilsluttes Dansk Tennis Forbund gennem medlemskab af 

Sjællands Tennis Union og tilsluttes endvidere DGI (Dansk 

Gymnastik & Idrætsforeninger). 

Ændring: 

HTK Tilsluttes Dansk Tennis Forbund og DGI (Dansk 

Gymnastik & Idrætsforeninger). 

Baggrund 

Det hedder Tennis øst nu om stunder, men det kan jo også blive 

lavet om 

§ 2 Formål 

Hvor klubdragt kræves, anvendes rød trøje og hvide bukser. 

Ændring: 

Skal udgå 

Baggrund 

Forældet 

§5 Generalforsamling 

Tilføjelse 

Bestyrelsen kan beslutte, at såvel ordinær som ekstraordinær 

generalforsamling afholdes digitalt. 

Beslutning om digital ordinær eller ekstraordinær 

generalforsamling kan alene træffes, såfremt en fysisk 

generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force 

majeure, herunder ved myndighedspåbud. 
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Baggrund 

Vi skal sikre muligheden for at afholde GF med 

budgetvedtagelse inden vi aktiverer ny sæson. 

 

Aktuel ordlyd: 

Det reviderede og godkendte regnskab sendes til HSI’s 

forretningsudvalg seneste 3 uger efter generalforsamlingens 

afholdelse. 

Ændring: 

Skal udgå 

Baggrund 

HSI har ændret vedtægter ved repræsentantskabsmøde 8/3 i 

hvilken dette krav til afdelinger er bortfaldet med baggrund i at 

afdelinger er selvstændige og egen ansvarlige i forhold til egen 

økonomi. 

§ 7 Tegning, hæftelse 

Aktuel ordlyd 

Klubben forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et 

bestyrelsesmedlem. 

 

Der påhviler ikke bestyrelsen og klubbens medlemmer i øvrigt 

nogen personlig hæftelse for de klubben påhvilende 

forpligtelser. 

Ændring 

Klubben forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et 

bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsen kan meddele fuldmagt til kassereren til at foretage 

dispositioner på vegne af foreningen. 

Der påhviler ikke bestyrelsen og klubbens medlemmer i øvrigt 

nogen personlig hæftelse for de klubben påhvilende 

forpligtelser. 

Baggrund 

Med denne tilføjelse får bestyrelsen mulighed for at meddele 

fuldmagt til en valgt kasserer. Det fremgår således af 

vedtægterne, og kassererens navn fremgår af referatet af den 

generalforsamling hvor han/hun er valgt. 

 

Vedtagelse 

Ændringerne blev godkendt på generalforsamlingen, men for at 

gennemføre afstemning om ændring af vedtægter, kræves 2/3 

flertal af stemmeberettigede medlemmer. Da der ikke var mødt 

så mange stemmeberettigede medlemmer indkaldes der til 

ekstraordinær generalforsamling hvor forslaget kan endeligt 

vedtages ved afstemning hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for 

forslaget. 

 

Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling på 

tennissportens dag lørdag d. 30. april. 

 

 



 11 

  
  

6) Valg af  

bestyrelsesmedlemmer 
• Michael Hughes modtog genvalg 

• Jørgen Hornnæss modtog genvalg 

7)Valg af  

2 bestyrelsessuppleanter 
• Anna-Helene ønskede ikke længere at være suppleant 

• Der var ingen andre der ønskede at stille sig til rådighed 

som suppleant så vi er pt. uden en sådan. Interesserede 

kan melde sig 

 

8+9) Valg af revisor og 

revisorsuppleant 
• Ole Larsen blev genvalgt som revisor 

• Der var ingen kandidater til revisorsuppleant så det er 

ubesat 

10)Valg af medlemmer til HSI’s 

repræsentantskab (formand er 

selvskreven) 

• Formanden er født medlem, bestyrelsen bemyndiges til 

at udpege det andet medlem  

 

11) Evt • Ole Bjørn gennemgik kort medlemsundersøgelsen og 

pointerede at resultatet endnu ikke havde været 

behandlet i bestyrelsen, umiddelbart kunne dog 

konstateres: 

o Der var kommet 34 besvarelser og der var 

overvejende tilfredshed med klubbens faciliteter, 

kommunikation og bestyrelsens arbejde 

o Der var en del der gerne vil bidrage med 

frivilligt arbejde, desværre mangler de fleste at 

angive deres identitet så vi har lidt svært ved at 

kontakte dem, det må vi gøre bedre næste gang! 

o Der var forskellige ønsker til bl.a. 

voksentræning herunder doubletræning, mere 

ryddeligt i klubhus, flere udendørs møbler, en 

makkerbørs, og også gerne flere sociale 

arrangementer, lys på banerne, vintertennis 

• Det er allerede besluttet at etablere voksentræning 

• Boldmaskinen skulle være klar, ny oplader skal 

anskaffes 

• Der var bredt ønske om at anskaffe flere 

udendørsmøbler, bestyrelsen arbejder videre med sagen 

• Jørgen foreslog ’retur slagmur’ evt med støddæmpning, 

tages op i bestyrelsen 

• Jacob følger op sagen vedr. Ukraine flygtninge og 

tennis muligheder 

 

   



 12 

  

  

  

Michael Hughes Nina Anker Jørgensen 

  

 

 

 

  

  

Jørgen Hornnæss Ole Bjørn Larsen 

  

 

 

 

  

  

Jacob Schjøtt Holger Hansen (dirigent) 

  

  

  
 


