
Hvidegårdsparkens Tennisklub 

14. juni 2019 

Referat fra generalforsamlingen, fredag den 14. juni 2019 kl. 18 

___________________________________________________________________ 

Vi blev begunstiget af en flot sommeraften. 

Det 36. årsmøde havde tilslutning af 18 voksne og 6 børn, som repræsenterede i alt 9 husstande 
ud af klubbens 34 husstande (medlemmer). Claus Guldberg blev valgt som dirigent  og gav ordet til 
Torben Skovgaard for beretningen. 

 

1. Årsberetning 2018/2019 

Det er fortsat en meget stabil tennisklub, vi tæller i dag 25 medlemmer med A-anparter og 9 
medlemmer med B-anparter. Vi kan byde velkommen til tre nye medlemmer familien Majbritt  
Andersen i nr. 30, familien Jesper Løye Ernsted i nr. 25 og familien Anders Bjørn i nr. 59 Trongårds-
parken. Alle familier med børn, så det er en af årsagerne til, at der i år kunne dannes to grupper 
med henholdsvis 8 og 4 deltagere til juniortræning. 

Desværre har vi også måttet sige farvel til to ældre medlemmer, Erik Højlund Olsen som døde sidst 
på året i 2018 og Lise Hansen som døde i januar 2019. Erik var et af de medlemmer som har brugt 
banen mest og specielt de første 20 år efter banens etablering. Skal vi bruge en kort stund til at 
mindes de afdøde. 

På et bestyrelsesmøde har vi drøftet en udskiftning af tennisbanen inden for en kort årrække. Det 
koster ca. 150.000,- kr. at få lagt en ny bane, og så skal vi selv stå for bortskaffelse af den 
eksisterende belægning ellers bliver det en ekstra udgift. Der søges om sponsorater, men det er 
svært at rejse penge den vej, så kunne vi overveje at låne pengene af medlemmerne, som vi 
tidligere har gjort, men det er jo ikke populært, derfor fremsætter vi et forslag om ændring af 
vedtægterne, så der åbnes op for et øget salg af anparter. 

Årets kamp mod Lyngby motionisterne mandag den 17 juni kl. 17-21, hvis ellers vejret tillader det. 

Den årlige oprydning på banen forløb godt med deltagelse af både børn og voksne, tak fort det. 
Specielt Claus kørsel med Lenzings fejemaskine gav et lovende resultat, banen blev ren og flot, 

Desværre har regnen allerede ødelagt lidt af overfladen, så den bliver glat igen. Der er strøet 
ferromel på den sydlige del af banen, i håb om at det vil hjælpe lidt. 

Vi vil også gerne takke det medlem, som har malet slå-muren på eget initiativ, vi har en mistanke 
om, at det kunne være nr. 91.? 



Juniortræningen i første halvår 2019 bliver styret af Simone Guldberg med god støtte af Claus tak 
for dette arbejde, vi har indtryk af, at børnene nyder det, og de får et større kendskab til dem der 
bor i området.  

Årsberetningen blev godkendt. 

 

2. Regnskab for 2018: 

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. 
Husk venligst, at anføre husnummer. 

 

4. Indkomne forslag: 

Ændringsforslag til §4 blev gennemgået. Der kom flere alternative forslag, Kjeld Almer foreslog at 
forhøje kontingentet, Jeanette Jepsen foreslog at vi opkræver et engangsbeløb på 2000,- kr. 
pr.anpart og Bender foreslog, at vi opskrev værdien af anparterne med f.eks. 5000,- kr. efter at der 
er indbetalt et tilsvarende beløb til klubben. 

Blot til orientering: Den 27.10.1987 blev der afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor 
antallet af A-anparter blev forøget fra 20 til 25 styk. Det ændrede ikke på værdien af anparterne. 

 

5. Bestyrelsen: 

Genvalg og nyvalg : Heine Jepsen nr. 97,blev nyvalgt, Claus Guldberg nr. 9 , Torben Skovgaard nr. 
103 , og Anne Sofie Bender blev genvalgt, og Jacob Johnsen nr. 57 repræsenterer 
Grundejerforeningen. Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest med fordeling af roller. 

 

6. Valg af revisor: 

Tina Bach, nr. 9 blev genvalgt som revisor.  

 

7. Eventuelt: 

Resultat fra mandagskampen den 17. juni: 1. Claus Guldberg 18-4  2. Jesper Christensen 17-9  3. 



Kjeld Almer 15-9. Vundne contra tabte partier. Susanne og Søren fik 14-14. Hans, Erik og Claus R. 
tabte flere partier end de vandt. 

Kjeld Almer foreslog at Claus og Torben blev betænkt med en vingave, for det arbejde der lægges i 
klubben. Tak for omtanken. 

 

Referat udsendt til klubbens medlemmer. 

 

 

_________________________________ 

Dirigent: Claus Guldberg 


