
Hvidegårdsparkens Tennisklub 

                                                                                                    10. juni 2013 

Referat fra generalforsamlingen, fredag den 7. juni 2013 

___________________________________________________________________ 

 

Det 30. årsmøde havde tilslutning fra 15 voksne og 9 børn, som repræsenterede i alt 9 husstande 

ud af klubbens 33 medlemmer (husstande). I anledning af klubbens 30. års jubilæum blev der 

budt på et glas mousserende vin. 

 

1. Årsberetning 2012/2013 

 

Vi tæller fortsat 25 medlemmer med A-anparter og 8 medlemmer med B-anparter. Der er 

således kun en B-anpart ledig. Vi kan byde velkommen til fam. Rene Ravn Nielsen nr. 93, som 

har købt den ledige A-anpart fra nr. 54. familiens datter Laura spiller med til juniortræning. 

Der er to A-anparter til salg fra bl. andet den tidligere ejer af nr. 48. Jens Erik Mejlbye, og fra  

nr. 79 i Trongårdsparken, B. Wenske Pedersen. 

Der er for tiden e-mail kontakt til 26 medlemmer, og der mangler således 7 medlemmer, som 

derfor kontaktes pr. brev. 

Juniortræningen trives i bedste velgående med 3 hold, som består af 5 drenge og 10 piger. 

Træningen foregår hver tirsdag henholdsvis kl. 15, 16 og 17. Julie Olsen står for træningen, og 

efter planen vil hun afslutte juni måned med en lille turnering, og hvad dertil høre af fortæring 

og underholdning, i lighed med sidste år. Vi håber på godt vejr. 

Den årlige oprydning på banen og de omliggende grønne arealer var ikke så omfattende, som 

tidligere, men der skal alligevel lyde en stor tak til Jacob, som var den eneste fremmødte. Vi 

fik styr på det væsentlige. 

Vi afvikler gerne en lille doubleturnering med deltagelse af motionister fra Lyngby Tennisklub, 

men problemet er fortsat at finde den rigtige dato, hvor alle kan være med. Lyngbyfolkene 



har jo revanche til gode. 

Der er desværre stadigvæk et problem med fremmede, som besøger vort anlæg for at hygge 

sig ved bordet. De kommer op fra busholdepladsen, så derfor har vi sat et hegn op, der gør 

Det vanskeligere at komme op ad skrænten, men det forhindre dem ikke i at komme forbi. 

Måske skal vi have et skilt, der gør opmærksom på, at det er privat område. 

Klubben har eksisteret i 30 år 13. juni 2013. 

SPØRGSMÅL: Kjeld Almer, nr. 10 spurgte til afvikling af en lokal doubleturnering evt. med 

deltagelse af de unge talenter. Det tager vi gerne op, og vil forsøge at finde nogle datoer. 

Jeanette, nr. 97 spurgte til reglerne for optagelse af elever til juniortræningen, og en evt. 

afgrænsning. Det blev aftalt, at der af bestyrelsen udarbejdes nogle retningslinjer for hvem 

der kan deltage i juniortræningen. 

 

Årsberetningen blev godkendt. 

 

2. Regnskab for 2012: 

Foreningens kasserer gennemgik regnskabet, som på grund af oprensning af banen og bort- 

kørsel af en bunke grene, gav et planlagt underskud på 26.726,22 kr. Den daglige drift er dog i 

balance og juniortræningen hviler i sig selv. Regnskabet blev godkendt. 

 

3. Kontingent:   

Det årlige kontingent blev fastlagt til 350,00 kr. for A-anparter og 250,00 kr. for B-anparter. 

Beløbet kan indbetales pr. check, kontant eller indsættes på konto: 7681-428125-9 Alm. Brand 

Bank. Husk venligst at anføre husnummer. 

 

4. Indkomne forslag: 

Det af Per Kruse nr. 76 fremsendte forslag om vedtægtsændringer jf. den udsendte dagsorden 

blev ikke godtaget. Der var nul stemmer for og ni stemmer imod. 



Kjeld Almer, nr. 10 og Jacob Johnsen, nr. 57 gjorde opmærksom på, at alle medlemmer hæfter 

for lejekontraktens indhold, som det fremgår af vedtægterne, og dermed også for en evt.  

reetablering af det område vi har lejet af kommunen, hvis denne en dag selv skulle ønske at gøre  

brug af arealet. 

 

5. Bestyrelsen: 

Genvalg: Kasserer Carsten Skovgaard nr. 58, Jeanette Jepsen nr. 97, Claus Guldberg nr. 9 og 

Formand Torben Skovgaard nr. 103. Jacob Johnsen nr. 57 repræsenterer Grundejerforeningen. 

 

6. Valg af revisor: 

Bettina Halkier, nr. 82 blev valgt som revisor. 

 

7. Eventuelt: 

Kjeld Almer, nr. 10 bad om ordet, og rettede en tak til formanden T.S. for arbejdet med at holde 

klubben intakt, så den som nu efter 30 års virke, stadigvæk er i god drift. Kjeld Almer overrakte 

en dejlig flaske vin, som en synlig påskønnelse. T.S. takker for de pæne ord samt vinen, og vil  

fortsat forsøge, at leve op til den udviste tillid. 

 

Referat udsendt til klubbens medlemmer. 

 

Torben Skovgaard 

 

_________________________________ 

Dirigent. 

 


