Høsterkøb Tennis Klub (HTK)
Referat af den ekstraordinære generalforsamling (EGF) afholdt 2.maj 2018 19:00 i Høsterkøb
Forsamlingshus.
Generalforsamlingen varsledes via mail til klubbens medlemsliste samt gennem klubbens facebook side.
Udover fire medlemmer fra bestyrelsen (Mik, Troels, Jokum og Arne) deltog to fremmødte interesserede
fra Høsterkøb.
Der var afholdt ordinær generalforsamling tidligere, men her var det ikke muligt at træffe de nødvendige
beslutninger omkring justering af vedtægter. Derfor besluttede bestyrelsen af indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling, hvor de fremmødte kunne træffe de nødvendige beslutninger.
Først og fremmest skal klubben have genetableret en handlekraftig bestyrelse, og derefter skal der
tilvejebringes organisatoriske rammer omkring anlægget, der kan tiltrække en aktivt deltagende og
kontingentbetalende medlemsskare, der kan gøre HTK til et vigtigt aktiv i lokalsamfundet.

Punkt 1 Valg af dirigent
Mik Kristensen indledte EGF med at foreslå en dirigent. Arne Rosendahl Lassen valgtes til denne opgave.
Dirigenten indledte med at konstatere at EGF var indkaldt rettidigt med de foreskrevne 14 dages varsel.
Herefter forsattes med den offentliggjorte dagsorden.
Punkt 2 Orientering fra bestyrelsen
a) De fremmødte bestyrelsesmedlemmer redegjorde i fællesskab for historien omkring tennisklubben. HTK
blev dannet i 1975 og har siden xxxx rådet over en grusbane ved siden af Høsterkøb Skole. Banen blev i xxxx
inddraget af kommunen i forbindelse med opførelse af pavillioner til skolens klasser. Først i maj 2018 har
det været muligt for HTK at genoptage sit virke som lokal tennisklub, men det sker ikke længere på egen
bane men derimod på en multibane, som kun stilles til rådighed for tennisklubben udenfor skoletiden, og
som vil blive anvendt til andre aktiviteter end tennis.
Det er stærkt utilfredsstillende, at politikere har valgt en multibaneløsning – og ikke en tennisbane, som af
flere omgange er blevet lovet også skriftligt af en tidligere borgmester. En løsning med en ren tennisbane
på ”Sporten” havde kostet et meget lille beløb ekstra. Bestyrelsen har af flere omgange overfor
forvaltningen og politikere gjort det klart, at der ikke er andre gode eksempler med en multibane, som også
bruges til tennis. Bestyrelsen i Høsterkøb Tennisklub er på den baggrund usikker på, hvorledes bolden
hopper efter 1-2 år.
Udgangspunktet for genoptagelsen af HTKs aktiviteter er derfor betydelig ændret i forhold til tidligere og
efter mange års dvale er der mange ubesvarede spørgsmål.
b) Bestyrelsens redegørelse indledtes med en redegørelse omkring status på tennisbanens etablering og
den fremtidige anvendelse af banen ved Troels Gunnergaard, der har ført forhandlinger med kommunen
tekniske forvaltning, entreprenøren og med skolen.
Banen er næsten færdig. De ydre rammer (bander, lydmur og fast afgrænsning) har være klar siden julen
2018, og omkring primo maj er selve kunstgræs overfladen blevet anlagt. Der er netop kørt store mængder

sand ud på banen, og det forventes at det kun vil gå en uges tid, inden sandet er faldet på plads i
belægningen og banen er klar til at blive taget i brug. Inden mødet inspicerede bestyrelsen
banen/anlægget, og konstaterede at det ser fint ud.
Dog er der en del væsentlige mangler:
1. Der mangler et opbevaringsrum til tennisklubbens materialer.
2. Desuden mangler der på nuværende tidspunkt netstolper, net, opstrammer, diverse fejekoste og
skiltning. Desuden mangler der huller til montering af nettet. Efter EGF er der kommet huller til net samt
selve nettet og netstolper.
3. Hullerne i nettet i fodboldmålene er for store, mens der mangler net over banden mod skolebakken.
4. Der er ingen bænke, borde, opslagstavle mv.
b) Skolen har ansvaret for at vedligeholde banen
Alle aktiviteter vedrørende tennisklubben varetages af HTK. Det indebærer blandt andet opsætning og
nedtagning af net samt løbende fejning af banen i forbindelse med spil. Det har været forsøgt at etablere
en aftale omkring nedtagning af net om morgenen, men skolen mener ikke, at de kan varetage denne
opgave
Skolen råder over banen alle hverdage mellem 8-16.
Tennisklubben disponerer over banen om morgenen inden 8 samt efter 16 om eftermiddagen på hverdage
samt i alle tidsrum hvor skolen er lukket (weekends samt helligdage og skolefridage) .
I ferier og skolefridage hvor SFO opretholdes er det uklart i hvilket opfang SFO råder over multibanen. Efter
EGF er der kommet en plan fra skolen vedr. anvendelse i ferieperioder, og den er fornuftig.
Det er HTKs klare opfattelse, at tennisklubben har råderet til banen i de ovennævnte tidsrum, og at man
skal være medlem for at spille på multibanen i det tidsrum, som HTK har fået tildelt.
c) Efter orienteringen om banen redegjorde formanden om klubben.
Medlemskartotek skal opdateres. Det vil ske i forbindelse med gentegning af medlemskab og vil først være
effektueret, når kontingentet er betalt. Bestyrelsen har foreslået kontingentsatser for 2018.
EGF vedtog de foreslåede satser:

- En I en husstand 250 kr.
- “Ægterpar”- To I en husstand 450 kr.
- “Familie” – Tre eller flere i en husstand 500 kr.
- Betales 200 kr. mere kan man spille med en gæst. Ellers koster gæstespil 75 kr.

Bestyrelsen vil løbende sikre, at alle medlemmer har en fornuftig adgang til banen, og der kan evt. ske
justeringer i, hvad der er påkrævet for at reservere en bane.

Kontingent kan indtil videre betales via mobilepay til 40 18 91 04. Der er en konto under oprettelse i
Nykredit Bank, hvor kontingent fremadrettet skal afregnes til. Det opfordres til alle medlemmer af
bestyrelsen at blive medlemmer snarest.
For at blive medlem skal man kontakte hoesterkoebtennis@gmail.com. Formanden vil indtil videre efter
bestyrelsens retningslinjer godkende eller afvise medlemmer. Bestyrelsen vil løbende koordinere disse
retningslinjer. Et medlemskab er gældende, når kontingent er overført via mobilepay, og medlemmerne er
oprettet i banereservationssystemet. Alle der bor i Høsterkøb optages som udgangspunkt uden videre.
Mik har testet et reservationssystem, der vil blive sat i værk snarest.
Der skal findes en praktisk løsning, der sikrer at kun medlemmer har adgang til et kommende redskabsrum
– muligvis en nøgle eller en nøglekode
Mik vil hurtigst muligt informere om de praktiske forhold omkring anvendelsen af banen og
medlemsoptagelse via HTKs facebookside. Snarest muligt skal visse basis oplysninger (kontingentsatser,
hvordan bliver jeg medlem? hvem sidder i bestyrelsen etc) fremgå af HTKs faneblad på
Grundejerforeningens hjemmeside.
Punkt 3 Justering af nuværende vedtægter
De gamle vedtægter er fra 1985 og bestyrelsen har ønsket at opdatere disse vedtægter, så de bliver
tidssvarende og praktiske. Ændringerne vedrører primært kommunikation med medlemmerne, der
fremover vil ske elektronisk i stedet for med brev. Desuden opdateres andre indlysende misvisende forhold
(for eksempel at der ikke længere er noget der hedder Birkerød Kommune)
EGF vedtog enstemmigt de nye vedtægter, der dermed er trådt i kraft per dags dato. Der blev dog vedtaget
en mindre justering, således den årlige generalforsamling afholdes i 1. halvår.
Punkt 4 Valg af bestyrelsemedlemmer
Bestyrelsen består af i dag af Mik Kristensen (formand), Troels Gunnargaard, Arne Rosendahl Lassen,
Joakim Kofod og Hans Strandberg. Mogens Troelsen har endvidere været kasserer i mange år, men har
ønsket at udtræde som kasserer, når klubben igen fik sin bane.
Hans Strandberg og det tidligere bestyrelsesmedlem Jan Kondrup ville gerne deltage i bestyrelsen, hvis ikke
andre stillede op.
To Høsterkøb borgere var fremmødt på den ekstraordinære, og både Lars Kokfelt og Robert Helms har
takket ja til at komme med i bestyrelsen, og de indtræder således i bestyrelsen som herefter består af: Mik
Kristensen (formand), Troels Gunnargaard, Arne Rosendahl Lassen, Joakim Kofod, Lars Kofelt og Robert
Helms.
Ordinær generalforsamling for kalenderåret 2018 afvikles, inden den i vedtægterne angivne dato. På et
bestyrelsesmøde, der afholdes samme dag vil bestyrelsen endeligt konstituere sig. Mik fremsender forslag
til datoer.
Indtil videre varetages de væsentligste områder således:
Jokum og Troels baneudvalg.
Mik er formand og kasserer (håndterer kontingent i privat regi indtil foreningskonto er oprettet.

Formanden varetager indtil videre medlemslister, reservationssystem, kommunikation på facebook mv.
Det er forventningen, at formanden overdrager en rækker af sine opgaver til bl.a. en ny kasserer.
Øvrige medlemmer ad hoc efter behov
Punkt 5 Eventuelt
Det bør overvejes at udarbejde en række skilte til banen:
1. Et skilt som fortæller om tennisklubben og opfordrer til medlemskab. Desuden skal det tydeligt fremgå,
hvorledes man kan blive optaget i klubben.
2. Et skilt der fortæller om brugen af banen herunder reservation, fejning, håndtering af net osv.
3. Der skal opsættes skilte der klart viser, at banen ikke må betrædes med fodboldstøvler (ej heller støvler
med knopper til alm. fodboldkunstgræsbaner). I princippet er dette ikke en opgave, der påhviler
tennisklubben, da skolen har overordnet ansvar for vedligeholdelsen.
Mobile tennisnet diskuteredes, men ideen afvistes, fordi sådanne net er svære at håndtere og har en
ringere kvalitet.
HTK har brug for opbevaringsmuligheder. Flere muligheder diskuteredes: Placering, et spræfabrikeret skur
eller et selvbygget skur.
Troels vil søge afklaring af skolen omkring disse og andre punkter.
Det diskuteredes, om vi mod betaling kan få skolens pedel til at stå for opsætning/nedtagning af net, da det
ikke er realistisk, at tennisklubben kan stå for begge dele i praksis.

