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Endelig aflysning af generalforsamlingen i 2020
På grund af restriktioner forårsaget af covid-19-pandemien, herunder forsamlingsforbud
over visse antal, samt sundhedsmyndighedernes opfordring til begrænsning af sociale
aktiviteter, har bestyrelsen i Hedehusene Tennisklub besluttet nu endeligt at aflyse
generalforsamlingen i 2020.
Der vil som sædvanligt blive indkaldt til ny generalforsamling i 2021.
Bestyrelsens beretning, regnskaber og budget for 2020 vil blive tilgængeligt på
tennisklubbens hjemmeside under dette link.
De indkomne forslag vi modtog primo 2020, er beskrevet nederst på denne side.
De bestyrelsesmedlemmer, som var på valg på generalforsamlingen i 2020 har indvilget i
at fortsætte med undtagelse af Danny Hacker. Denne bestyrelsespost vil være vakant
indtil valget på generalforsamlingen i 2021. Indtil videre har vi bedt Claus Ljungberg om at
varetage seniorafdelingen.
Bestyrelsen har baseret den endelige aflysning på, at der foreligger en saglig grund til
aflysningen, hvorfor dirigenten på en ny generalforsamling i 2021 med forsamlingens
vedtagelse kan godkende, at godkendelse af bestyrelsens beretning og regnskabet for
2019 samt budget for 2020 sker på den nye generalforsamling i 2021.
Den endelige aflysning af generalforsamlingen i 2020 hindrer ikke, at vedtægternes
bestemmelser i § 9 for afholdelse af ekstraordinær forsamling sættes ud af kraft (krav om
at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer forlanger det). Skulle et sådant krav
blive fremsat, vil bestyrelsen forholde sig til det under hensyntagen til covid-19-restriktioner
på det pågældende tidspunkt.
Der var indkommet 2 forslag til generalforsamlingen:




Forslag fra Ole Christensen om at der i klubhuset er nem adgang til rent koldt
drikkevand. Klubben har i den anledning i april måned lavet en ny koldvandshane i
indgangspartiet (ved herreomklædningen), hvor der kan tappes koldt drikkevand
direkte fra vandhanen i modsætning til køkkenet. Endvidere er der på alle 5 baner
en vandhane, hvor der også koldt drikkevand.
Forslag fra Steen Andersen om muligheden for at medlemmerne kan købe tennistøj
med klubbens navn og logo. Klubben har i september nedsat et udvalg, som skal se
på dette forslag og vil i starten af 2021 komme med et attraktivt tilbud til alle
medlemmer.

På de følgende sider kan læses beretninger fra de enkelte udvalg.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Beretninger for 2019
Formandens beretning for 2019-20 v/Børge Korsholm
Medlemsantallet
279 medlemmer som også var medlemsantallet sidste år.
78 medlemmer er under 25 år mod 88 sidste år og det er en tilbagegang på 10.
Der er således 201 over 25 år mod 191 sidste år, hvilke er en fremgang på 10.
Der er 82 af hunkøn mod 85 sidste år altså en tilbagegang på 3 og 197 af hankøn mod
194 sidste år altså en stigning på 3.
Den yngste er 4 år og den ældste er 87 år hvilke gør at der er 83 år mellem den yngste og
den ældste. Det beviser at Hedehusene Tennisklub er for alle.
Ekstra aktiviteter for at få nye medlemmer.
Sommertennisskole igen i år 2019 i samarbejde med kommunens aktiv sommer.
Det er nok den måde der er mest effektiv måde at gøre reklame for klubben.
Vi har også Tennissportens dag hvor ny kan komme og prøve at spille lidt.
Vi har også stadig 2 times gratis træning til nye medlemmer
Derudover har vi samarbejde med skolerne i Hedehusene. Dette via samarbejde med
Høje Tåstrup kommune.
Vi havde også åbent hus i tennishallen den dag ”Festen på Pladsen” blev afholdt. Det
druknede i regn, men der var dog end del der nåede at komme til at prøve at spille tennis.
Istandsættelse af tennishallen.
Efter de kontraktlige aftaler der er med kommunen er, at tennishallen overgår til
kommunen i år 2022.
I den forbindelse foretager vi en renovering for egne midler og med lidt tilskud fra
kommunen.
Det er ønskeligt at hallen er i en pæn og god stand til den tid, så man ikke skal gå for
meget i tiggergang for at få istandsat noget.
Om hvordan det hele vil ende kan der kun gættes på, men når man kommer tættere på år
2022, vil vi selvfølgelig forsøge at få lov til at fortsætte med at drive hallen som nu.
Klubhuset.
Istandsættelsen er færdig. Vi har også fået afmærkning af parkeringspladserne foran
klubhuset
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Udendørsbanerne: Jeg synes banerne har været rimelige gode sidste år. Der var dog lige
i starten, hvor de var alt for løse, men det synes jeg vores banemand Jørgen og
vandingsanlægget fik styr på.

Klubfesten:
Vi afholdte en klubfest i 2019 i klubhuset med ca. 35 deltagere.

Beretning fra haludvalget 2019 v/ Jørgen Skorstengaard
Udlejningen er forløbet som den plejer med 30 faste udlejningstimer om ugen. Om
eftermiddagen har vi brugt ca. 12 timer til træning af vores medlemmer. Herudover kan
vores medlemmer gratis benytte følgende tilbud: +60 Tennis, 60 Minus Tennis og
Søndags drop-in. I weekenderne havde vi udlejning til SLTU ialt 10 weekender, og her har
bestyrelsen igen selv stået for turneringsledelsen.
I de øvrige ledige timer er der solgt løse timer for ca. 22.000 kr., som svare til ca 200 timer.
I alt har hallen genereret kontingentindtægter på 173.000 kr. udover tilskuddet fra
kommunen.
Igen i år har vi delt baner med Blåkilde Tennisklub. Vi har aftalt en fortsættelse af sidste
års aftale med kommunen om, at Blåkilde Tennisklub råder over banerne om mandagen.
I Årets løb har den største investering været maling af hele første salen, som kostede
72.000 kr.
Tilskud fra Høje-Taastrup kommune til tennishallen er den vigtigste indtægtskilde for
klubben. Det er igen lykkedes at fastholde det på 950.000 kr.

Beretning fra motionistudvalget v/ Anne Vilmann
Coronaen har fyldt så meget, så det er helt svært at huske, hvordan det var inden!
Sæsonen 2019/2020 var fredelig for 60+-tennis.
Vi havde fine baner ude og for få baner indendørs, men det var en god sæson, indtil det
hele blev lukket ned i marts måned.
Vi havde et herrehold med i DGI-tennis. De klarede sig pænt, nåede dog ikke toppen.
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Vi havde en fin og velbesøgt julefrokost og gode fredage med smørerbrød efter
spændende kampe!
Mandage prøvede vi at lægge en 60+-tennis kl 12-14, den var dog ikke så velbesøgt. Vi
prøver igen næste vinter at lægge to timer ind mandag eftermiddag og åben for alle
seniorer og motionister. Det er et forsøg, og vi tager det af bordet, hvis det ikke fungerer.
Træning for motionister er torsdag aften med Irena.

