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MØDEREFERAT – GADEVANGSVANG TENNISKLUB GENERAL FORSAMLING D. 

25.5 2021 

 

1.Valg af dirigent 

blev valgt Michael Hansen som dirigent. Den nyvalgte dirigent konstaterede at 

Generalforsamlingen var blevet udskudt fra den planlagte dato d. 13.1.2021 pga. Covid-19 

forholdsregler og gennemført hurtigst muligt derefter, når Lock Down reglerne lempes. Det 

blev altså d 25.5.21 

 

2. Formandens beretning 

2020 året og heraf tennissæsonen har været helt anderledes end alle forventede efter den 

100-årshændelse, som hele verdenen blev udsat for. Det er utrolig trist og følgerne af 

Covid-19 er ikke til at overskue i det store perspektiv. 

For vores lille tennisklub har 2020 været stille og rolig, da vi lidt forsinket kom i gang. 

Medlemstallet er stabilt og der har været mange til træning. Det er min fornemmelse af 

medlemmerne har spillet lidt oftere, da mange andre aktiviteter har været lukkede i dele af 

året. 

En nyhed i år var en succesfuld tennis-camp for junior medlemmer i starten af 

sommerferien, som vi håber at kunne gentage i 2021. 

Inderkredsen i Bestyrelsen har været meget stabil de sidste mange år, men der vil være et 

opbrud i år, da flere bestyrelsesmedlemmer flytter fra Gadevang. Mere herom senere. 

 

Evaluering af sæsonen 

• Træning 

o Familietræningstilbud med 5 deltagere – andet år med træning for de helt 

yngste. 

o Træning for junior - og senior medlemmer i tidsrummet mandag 16-21.30 og 

onsdag 16-21.30 

o Erling har trænet to dage om ugen med hjælp fra Nikolaj 

o Philip har været træner og til campen blev han suppleret af Lauritz og Gustav. 

o Kurser iværksat for trænere til kommende generation af trænere 

.  

 

• Holdturnering 

o Herreholdet slutter i bunden af 3. division og dermed rykker de desværre ned.  

▪ Turneringen indeholdt dramatiske kampe som afgjort i Golden Match, 

hvor vi har vundet en og tabt en.  
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o U-16 holdet kunne ikke mønstre spillere, så det måtte vi trække ud af 

turneringen.  

o Motionistholdet blev sidst i rækken desværre. Resultaterne har ikke været lige 

så prangende som senere år, men vi kommer stærkt igen bl.a. har 

skadeslisten været lang.  

 

• Anlægget 

o Der har været ikke igangsat nogle tiltag her. 

 

• Klubmesterskabet 

Der er spillet mange spændende og flere kampe er blevet afgjort i match tiebreaks. 

Der omtrentligt samme antal tilmeldte til turneringen, som sidste år men dejligt at se, at der 

var nye ansigter i puljerne. Velkommen til jer og modigt at nye medlemmer stiller op i 

klubturneringen.  

Hvordan vi tiltrækker flere i klubturneringen, da vi jo kun spiller mod hinanden og har 

rækker med alle sværhedsgrader, det har vi ikke helt knækket koden på endnu. 

 

• Særlige udmærkelser i 2020 

Klubfesten blev afviklet i et andet format end tidligere og det blev derfor besluttet at 

festtale fra formanden og udnævnelser af særlige medlemmer ikke var relevant i år. 

 

• Klubfesten 

Tanken er at klubturneringen og klubfesten skal rykkes til en tidligere dato, så der er større 

chancer for bedre vejr til klubturneringens finaler og så vi kan afholde en mere uformel fest 

i telte på vores eget område.  

Pga Covid-19 restriktioner afviklet på samme tidspunkt som øvrige år, men stadig i to 

festtelte med stor afstand mellem bordene og under de begrænsninger, som der var i 

deltagerantallet. Festen var hyggelig men anderledes end vores sædvanlige store 

udstyrsstykker og indslag blev også droppet. Dejligt igen at se nye ansigter blandt 

festdeltagerne. 

  

Tanker om 2021 sæsonen: 

Covid-19 situationen er stabiliseret i Danmark og det betyder at vi har åbnet på normalvis. 

Dog bruger vi ikke omklædningsfaciliteterne i Fodboldklubben. 

Så vi glæder os over at komme i gang med at spille tennis. 
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Den store nyhed i år er at vi har hyret Anders, som er ansat af Dansk Tennisforbund, til at 

være vores træner mandag og onsdage startende d. 3.5. 

Anders er en ung træner som har tæt samarbejde med en erfaren cheftræner i Nærum 

Tennisklub og vi er sikre på at vi med denne satsning får rigtig meget gang i vores mange 

træningshold i sæsonen. Der har aldrig været så mange til træning i de sidste 10 år og det 

lover jo godt for sæsonen. 

Hjælpetræner er igen i år, Nickolaj Tjellesen. 

Der vil også i år være fredagshygge tennis ledet af Poul Henriksen. Fredage fra 17-19. 

Søndagstræning for holdspillere, søndage kl. 10-12. 

Der er to hold tilmeldt turneringerne, motionistholdet i gruppe 1 og 4. divisionsholdet. 

Klubturnering og tennisfest er endnu ikke planlagt og andre aktiviteter er under 

overvejelse. Når vi ved mere melder vi ud. 

 

 

Punkt 3: Kasserens beretning: 

Der er ikke sket ændringer i klubbens drift i 2020 i forhold til tidligere år. Overskuddet 

holder niveauet fra tidligere år kr. 28.000. 

Der har ikke været nye projekter på anlægget, som har givet anledning til omkostninger. 

Saldo-balance posterne blev gennemgået og Bestyrelsen skrev under på regnskabet som 

godkendelse af dette 

 

Regnskabet blev også godkendt af de fremmødte på Generalforsamlingen og af klubbens 

to revisorer: Allan Jacobsen og Per Maribo. Dette fremgår af underskrifterne på 

regnskabet. 

 

4. Kontingent 2021 

Bestyrelsen indstiller til uforandrede kontingenter for 2020 og dette er gennemført da 

sæsonen jo er opstartet inden selve General forsamlingen som jo blev rykket fra 13.1.21 til 

25.5.21 

Forslaget fra Bestyrelsen blev godkendt på Generalforsamlingen af de fremmødte. 

 

 

5. Budget for 2021 
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Overskuddet for 2021 forventes reduceret fordi trænerudgiften er øget som konsekvens af 

aftalen med Dansk Tennisforbund og dermed blev træner gebyret sat op med 100 kr. for 

voksen- medlemmerne. 

Der investeres også i reparation af boldkanonen, hvor reservedelen forventes leveret i uge 

21. 

Budgettet er knap kr. 20.000 og posterne fremgår af saldo balance oversigten 

 

6. Valg til Bestyrelsen: 

Aldersfordelingen i klubben, er lige som resten af tennisverdenen, med fokus på de 

voksne fra 40-59 år, men vi har mange familiemedlemsskaber i klubben, så 1/3 del af 

medlemmerne er under 18 år. Det er en udfordring at hele tiden holde klubben attraktivt for 

de yngre medlemmer og sikre at vi tilbyder træning og aktiviteter som kan sikre liv og 

tennishygge. Derfor er jeg glad for at næste generation af Bestyrelsesmedlemmer er klar 

til at overtage styringen af klubben. 

Flere fremtrædende medlemmer af Bestyrelsen trækker sig som følge af fraflytning fra 

Gadevang. 

For eget vedkommende trækker jeg mig som formand efter at jeg har været i Bestyrelsen i 

ti år, heraf 7 år som formand. Så inden vi tager selve valghandlingen vil jeg gerne takke af 

som formand. 

Jeg har været utrolig glad for hvervet og brugt meget tid på at alle i klubben får en god 

oplevelse, når de spiller tennis på vores hyggelig anlæg. Anlægget er bygget af 

medlemmerne, og selv om jeg ikke har været med den gang, så har vi altid værnet om det 

gode initiativ, som skete primo 1980. Sidste store opdatering af anlægget var for 3 år 

siden, hvor vi medlemmer gravede kabler ned og monterede master efter et intenstivt 

anlægsprojektering med Hillerød Kommune.  

 

Valghandling: 

 

A) Følgende medlemmer af Bestyrelsen har bedt om at blive sat på valg: 

• Peter Neville 

• Flemming Hansen 

• Lone Galberg (suppleant) 

 

B) Følgende medlemmer indstilles til nyt medlem af Bestyrelsen: 

• Claus Nielsen 
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• Nicholas Schoeller 

• Poul Henriksen (suppleant) 

 

Claus, Poul, Nicholas takker for valget til Bestyrelsen. 

 

Fordeling af nye poster og tak for trofaste bestyrelsesmedlemmer som stopper: 

Efter drøftelser i internt i Bestyrelsen, er det mig en stor fornøjelse at kunne byde 

velkommen til den nye formand, Lars Hauge. 

Lars har været med i Bestyrelsen i flere år og viser stort lederskab her og på banerne. Han 

er med på vores 4. divisionshold, vores herretræningshold, oftest med på 

søndagstræningen og en stor del af hans familie er også meget aktive på banerne. 

Så klubben er i rigtigt gode hænder fremadrettet. 

Flemming Hansen har været baneformand længere end nogen husker, nærmest altid. 

Flemmings store arbejde med at få gjort banerne sæsonklar er uden sidestykke. Tit og ofte 

får vi ros for vores fantastiske baner, når vi har gæstehold på turneringsbesøg. Os andre 

er vant til at banerne altid er velplejede og tager det som en selvfølge. Men Flemming 

flytter fra byen og nu bliver det en to mandsgruppe som overtager ansvaret for 

banevedligeholdelsen Claus Nielsen og Poul Henriksen.  

Vi takker mange gange for dette initiativ og ser frem til at banerne fremadrettet vil være 

lige så spilbare som altid. 

Forskønnelsesudvalgets formand og næstformand for klubben, Peter Neville, er også 

fraflyttet Gadevang og udtræder af bestyrelsen.  

Peter har været medlem af Bestyrelsen under flere formænd og har altid stillet op til 

samtlige arrangementer i klubben, fester og deltaget i størstedelen af alle holdkampe og 

klubturneringer. En kapacitet som vil savne. Forskønnelsesudvalget nedlægges da de 

store projekter allerede er gennemført. 

Lone Galberg, er jo så også fraflyttet og været en stor del af klubbens sociale 

arrangementer, særligt i planlægning af tennisfester. Sjældent har vi haft en 

vedligeholdelsesdag i klubben uden Lone har gået forrest og fået tingene til at ske. Men 

Lone bor ikke så langt væk så vi ser hende og Flemming tit, bare ikke som 

Bestyrelsesmedlemmer og baneformand. 

 

C) Konstituering af bestyrelsen: 

Der er heldigvis mange gengangere fra sidste bestyrelses konstituering og holder ser 

sådan ud: 
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• Formand: Lars Hauge 

• Næstformand: Bo Windahl 

• Trænerudvalget: Anja Munkholm og Johanna Schoeller 

• Kasser: Anneli Fleron Windahl 

• Web master: Dirch Cornelsen 

• Baneformænd: Claus Borre, Poul Hendriksen, Claus Nielsen. (Claus Borre er ikke 

medlem af Bestyrelsen) 

 

 

7. Valg af revisorer: 

Allan Jacobsen og Per Maribo blev genvalgt. 

 

8. Forslag fra Bestyrelsen: 

Der er ikke forslag. 

 

9. Forslag fra medlemmerne 

Der var et ønske om at Tennis festen igen blev afholdt i Forsamlingshuset, og det blev 

imødekommet. Festen er d. 11.9.21. 

Der blev også stillet forslag om markedsføring af tennisklubben overfor Hillerød Vest 

bydelen  som geografisk er tættere på Gadevang end på Hillerød Tennisklub. 

 

10. Eventuelt 

Der var ikke punkter til en diskussion. 

 

11. Formanden takker: 

 

Tak for god ro og orden til de fremmødte til Generalsamlingen. 

 

Tak til holdkaptajnerne Michael Hansen og Nickolas Schoeller. 

 

Sidst men ikke mindst vil jeg gerne takke bestyrelsen for en travl sæson med vellykkede 

arrangementer, stor træningsaktivitet, og stor aktivitet omkring at gøre vores tennisanlæg 

mere attraktivt for medlemmerne.  
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Mødereferat godkendt af dirigent: 

 

Michael Hansen 

 

 

Mødereferatet godkendt af Bestyrelsens medlemmer: 

 

Lars Hauge 

 

Anja Munkholm 

 

Johanna Schoeller 

 

Nicholas Schoeller 

 

Peter Neville 

 

Anneli Fleron Windahl 

 

Flemming Hansen 

 

Lone Galberg 

 

Dirch Cornelsen 

 

Bo Windahl 

 

Claus Nielsen 
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Poul Henriksen 


