Hvidegårdsparkens Tennisklub
9. juni 2015
Referat fra generalforsamlingen, fredag den 5. juni 2015
___________________________________________________________________

Det 32. årsmøde havde tilslutning fra 11 voksne og 5 børn, som repræsenterede i alt 7 husstande
ud af klubbens 33 husstande (medlemmer).

1. Årsberetning 2014/2015

Det er fortsat en meget stabil tennisklub, vi tæller i dag 25 medlemmer med A-anparter og 8
medlemmer med B-anparter. Der er således kun en B-anpart ledig.
Der er dog en A-anparter til salg fra den tidligere ejer af nr. 48 Jens Erik Mejlsbye, og den er nu
tilbudt en ny beboer i Hvidegårdsparken.
Juniortræningen trives i bedste velgående med 2 hold, som består af henholdsvis 3 drenge og
6 piger.
Træningen foregår hver tirsdag henholdsvis kl. 15.30 og 16.30 . Julie Olsen står for træningen,
men afløses af Pernille, når der er behov. Forårstræningen slutter den 30. juni.
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 Claus Guldberg og Palle Jensen, som gjorde
en flot indsats.
Vi afviklede en lille doubleturnering med deltagelse af 5 motionister fra Lyngby Tennisklub, og
Undertegnede. Vi manglede flere lokale spillere. Resultatet blev at Erik Krogager vandt, mens
Torben Skovgaard tog sig af andenpladsen.
Der er desværre stadigvæk et problem med fremmede, som besøger vort anlæg for at hygge
sig ved bordet. De bliver venligt henvist til at finde et andet sted, at holde møde. Det kan dog

være nødvendigt med opsætning af skilte, der understreger at det er et privat område.
Klubben har eksisteret i 32 år 13. juni 2014.
Årsberetningen blev godkendt.

2. Regnskab for 2014:
Foreningens kasserer gennemgik regnskabet, 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:
Opsætning af to skilte blev vedtaget, hvoraf et skilt skulle have påskriften Privat område, ingen
adgang uden tilladelse og det andet skilt Adgang forbudt Privat område.
Forslag om Æresmedlemskaber §13 blev vedtgaet med alle stemmer, der skal dog en ekstraordinær generalforsamling til, for endelig godkendelse.

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:
Tina Bach, nr. 9 blev valgt som revisor. En stor tak til Bettina Halkier, som gennem flere år
har kontrolleret regnskabet.

7. Eventuelt:
Vi fortsætter juniortræningen såfremt der er tilstrækkelig tilmelding, og det skulle så være
fra tirsdag den 18. august, til og med september måned.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes medio august, når flest mulige er hjemme fra
ferie.
Forslag ny §13.
Hvidegårdsparkens Tennisklubs bestyrelse kan beslutte, at tildele æresmedlemskab til en
person, der har gjort en exceptionel stor indsats for Tennisklubben, herunder klubbens
trivsel, resultater, omdømme, kendskab eller drift. Æresmedlemskabet giver ret til livsvarigt medlemskab af Tennisklubben, uanset om æresmedlemmet har en anpart eller ej.
Et tildelt æresmedlemskab oplyses ved den følgende generalforsamling.

Referat udsendt til klubbens medlemmer.

Torben Skovgaard

_________________________________
Dirigent.

