Høsterkøb Tennisklubs generalforsamling 15/3- 2017.
1. Det beskedne fremmøde overflødiggjorde valg af dirigent.
2. Høsterkøb Tennisklub har ikke siden 2003 haft sin egen udendørs bane. Derfor
omhandlede formandens beretning først og fremmest om processen mod en ny tennisbane i
Høsterkøb. Bestyrelsesmedlem Troels Gunnergaard, som har haft den primære dialog med
kommune og øvrige interessenter bidrog til beretningen.
Kultur- og fritidsudvalget havde netop på dagen for generalforsamlingen vedtaget at
etablere en multi/tennisbane på arealet, hvor den gamle tennisbane lå. Banen vil få underlag
efter den skal anvendes som tennisbane, og der vil kun være streger til tennis. Der vil
imidlertid være mindre fodboldmål både i siderne og i hver ende af banen. Samtidig vil der
være bander. Skole- og fritidsordningen vil anvende banen til fodbold, lege og andre
boldspil i løbet af dagen, mens tennisklubben kan anvende den i weekender samt i hverdage
udenfor skolens åbningstid. Banen forventes at stå klar til efteråret.
Vi er i Høsterkøb Tennisklub i alle årene siden 2003, hvor banen blev revet ned, blevet
lovet, at vi ville få tennisbanen igen. Vi har endda et brev, som bekræfter det fra
borgmesteren. Det viser sig nu, at det bliver en multi/tennisbane. Det betyder, at banen som
udgangspunkt ikke kan anvendes til tennis i store dele af dagtimerne, og det er usikkert,
hvorledes det vil være at spille på banen. Der kendes ikke til andre tennisklubber, som med
succes har haft en multi/tennisbane. Det vides derfor f.eks. ikke, hvorledes bolden vil hoppe
efter et par år.
Vi sætter i klubben pris på, at det nu igen bliver muligt at spille tennis i Høsterkøb og vil
tilstræbe at skabe et så godt samarbejde med kommune, skole mv. Vi er imidlertid af den
opfattelse, at løftet om genetablering af tennisbane i Høsterkøb ikke er blevet indfriet, og
man har i stedet lyttet til forslag fra diverse lokalpolitikere. Vi har respekt for skolens
ønsker og behov, men det er værd at bemærke, at en tennisbane på Sporten ville have kostet
ca. 400.000 kr. En selvstændig tennisbane ved siden af skolen ville have været den ideelle
løsning for tennisklubben, men en selvstændig tennisbane på Sporten var også en god
løsning. Til sammenligning med de 400.000 kr. til en tennisbane på Sporten koster
multibanen nu ca. 1,3 mio. kr. Grundet store omkostninger til støjværn og konsulenter var
der ikke plads til både en multibane ved skolen og en tennisbane på Sporten. Tennisklubben
undrer sig i den forbindelse over prioriteringen, samt at det virkelig ikke har været muligt at
skabe en løsning med en bane til skolen på arealet ved siden af skolen for 900.000 kr.,
såedes at både skole og tennisklub kunne blive tilfredse. Der må have været alternative
løsninger til at imødekomme støjkrav mv.
Men nu gælder det om at få den bedst mulige tennisløsning. Troels vil fortsætte sin dialog
med skolen og kommune, således det sikres, at banen bedst muligt kan anvendes til tennis
herunder valg af underlag, tennisnet, net rundt om banen, stillingstavle, bænke på banen,
overdækning, skur, tromle, koste, vandhane, tilskuerforhold mv. Endvidere skal der sikres
en fornuftig løsning i forhold til op- og nedtagning af tennisnet. Det kan være farligt for
børn selv at gøre dette.
Tennisklubben vil frem mod etablering af banen undersøge mulighederne for et elektronisk

banebooking- og opkrævningssystem.
3. Regnskabet viser en beskeden formue på godt 4.998,- kr.; og årets udgifter var kun på
400,-kr. Regnskab er sendt ud til bestyrelsen. Bestyrelsen og revisor for klubben (Arne
Rosendal) har godkendt regnskabet.
4. Kontingentet for 2017 fastlagdes til 50 kr. for en person og 100 kr. for en
familie/husstand. Der er åbent for nye medlemmer og kontingent opkræves først hos nye og
eksisterende medlemmer, når det vides, at banen når at være klar i år til brug.
5. Der blev stillet en række forslag til modernisering af foreningens love. Alle fremmødte
stødte op omkring moderniseringerne, men da ændringer af foreningens love kræver, at ¾
af medlemmerne er mødt frem, blev det besluttet at indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling lige efter sommerferien, hvor lovændringerne kan vedtages med 2/3
stemmeflertal uden krav om antallet af fremmødte. Indkaldelse skal ske inden 14 dage efter
den ordinære generalforsamling.
Efter forslag fra formanden blev det besluttet at oprette en facebookside for Høsterkøb
Tennisklub. Derved kan vi løbende informere vores medlemmer og lokalborgere om tiltag i
klubben. Særligt kan vi informere nye medlemmer omkring, hvorledes man melder sig ind i
klubben og vilkårene for dette. På siden vil der endvidere blive indkaldt til ekstraordinær
generalforsamling.
6. Som formand valgtes Mik Heide Kristensen.
7. Til bestyrelsen valgtes: Joakim Kofod, Arne Rosendal, Troels Gunnergaard og Hans
Strandberg
Mogens Troelsen som har været klubbens kasserer i mange år har lovet at fortsætte så længe
klubbens økonomiske aktiviteter er af det nuværende begrænsede omfang.
Jokum Kofod blev valgt som anlægsformand.
8. Som spilleudvalgsformand valgtes Hans Strandberg.
9. Lise Beck blev valgt som revisor. Bente Carstensen blev valgt som revisorsuppleant.
10. Øvrige medlemmer af spilleudvalget vælges efterhånden som behovet opstår.

Mik Kristensen

