
Hvidegårdsparkens Tennisklub 

                                                                                             19. juni 2017 

Referat fra generalforsamlingen, fredag den 15. juni 2017 

___________________________________________________________________ 

 

Det 34. årsmøde havde tilslutning fra 12 voksne og 4 børn, som repræsenterede i alt 6 husstande 

ud af klubbens 34 husstande (medlemmer).  

 

1. Årsberetning 2016/2017 

Det er fortsat en meget stabil tennisklub, vi tæller i dag 25 medlemmer med A-anparter og 9  

medlemmer med B-anparter. Der er kun en B-anpart til salg, og der er en A-anpart til salg i  

forbindelse med et hussalg. Der er vist interesse for de to anparter, så vi håber, at det vil føre til 

et salg i løbet af sæsonen. 

I et forsøg på at udbrede kendskabet til tennisklubben, har vi udarbejdet en skrivelse, der bl. 

andet er omdelt ved grundejerforeningsmødet i Trongårdsparken. Endvidere er det omtalt på 

på den lokale beboerside (beboersnak). 

Initiativet blev til ved et bestyrelsesmøde 2. marts, hvor vi drøftede vedligeholdelse af banen, 

og en evt. fremtidig udskiftning af belægningen. Det vil kræve mere kapital, så derfor foreslår 

vi allerede nu en forhøjelse af kontingentet. 

Juniortræningen blev i andet halvår 2016 gennemført med hjælp fra Julie Olsen, der nu har 

afsluttet sin kandidatgrad i matematik, og allerede er i fast job. Claus Guldberg tidligere tennis- 

træner tilbød at varetage træningen her i forsommeren af 2017, det er vi meget taknemmelige  

for. 

Den årlige oprydning på banen og de omliggende grønne arealer blev temmelig omfattende,  

 tak til Jacob, Heine, Henning, Claus, Palle  og Jeanette for opsamling af blade og kviste på banen,  

og  en omfattende beskæring af træer og buske. 



Hvidegårdsparken OPEN er ikke afviklet siden maj 2016, så vi ser frem til, at det kan ske i løbet 

af eftersommeren. 

Æresmedlem Vera Bech donerede årets nøddetærte, en stor tak for det. 

Årsberetningen blev godkendt. 

 

2. Regnskab for 2016: 

Foreningens kasserer gennemgik regnskabet, Regnskabet blev godkendt. 

 

3. Kontingent:   

Det årlige kontingent blev fastlagt til 500,00 kr. for A-anparter og 400,00 kr. for B-anparter. 

Beløbet kan indbetales pr. check, kontant eller indsættes på konto: 5042-1321360 Jyske Bank 

Bank. Husk venligst, at anføre husnummer. 

 

4. Indkomne forslag: 

Vedtægtsændringer til §2 og §6  som det fremgår af vedlagte bilag, blev vedtaget med 6 stemmer  

mod nul. Det kræves dog, at mindst 23 anpartshavere skal være til stede, så derfor indkaldes der  

til ny generalforsamling tirsdag den 11. juli kl. 18.00 ved tennisbanen. Her kan et simpelt flertal  

afgøre sagen. 

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.  

 

7. Eventuelt: 

Juniortræningen tages op til vurdering i august måned, da vi behøver mindst fire deltagere. 



Husk, det er ikke tilladt at udlåne sin nøgle til banen, til en der ikke er medlem af tennis- 

Klubben, det undergraver blot økonomien i klubben. 

Med udgangspunkt i klubbens vedtægter §13 Æresmedlemskaber foreslog Claus Guldberg, 

At Torben Skovgaard tildeles et æresmedlemskab for sin indsats for klubben gennem samtlige 34  

år. Der var fuld tilslutning blandt de fremmødte, og bestyrelsen kan derfor efterfølgende træffe 

den endelige beslutning. 

 

 

Referat udsendt til klubbens medlemmer. 

 

Torben Skovgaard 

 

_________________________________ 

Dirigent. 

 

 

 

 

 


