
 

 

 

 

 

 

Referat af  medlemsmøde i Jyllinge Tennisklub (JTK) 
Lørdag, den 19. september 2015 kl. 9:30 

 

 

1.  Valg af dirigent  
 Henrik Skov blev valgt som dirigent, og konstaterede generalforsamlingen for lovlig og 
 beslutningsdygtig. 
 
2.  Bestyrelsens beretning fra det forløbne år  
 
 a) Formandens beretning (bilag) 
 
 b) Seniorformandens beretning (bilag) 
 
 c) Ungdomsformandens beretning: 

Vi har været så heldige at have 2 dygtige trænere hele sæsonen og der har været ca. 50 børn til 
træning. Tilbagemeldingerne fra træningen har været meget positiv fra både børn og forældre. 
Ud over træning har der været 2 tennis-camps i sommer som også var en stor succes. I alt 
deltog ca 40 glade børn. Junior afd. er på vej, men der er plads til meget mere. Vi skal have 
juniorerne til at spille ud over træning. Der bliver igen i år træning i Ølstykke og skumtennis i 
Baunehøj skolen. 

 
3. Forelæggelse af regnskabet for 2014 samt budget for 2015  
 Lone fremlagde regnskabet og det blev godkendt. 
 
4. Redegørelse for klubbens aktivitetsplaner 

Voksen intro, som var en stor succes i sommer, tennissportens dag og selvfølgelig også den 
årlige tur til Tyrkiet. Bamseskuret har set bedre dage og skal udskiftes eller renoveres. Der ligger 
årshjulet på hjemmesiden, som man kan gå ind og se på, og få et overblik over alle aktiviteterne i 
klubben. 
 
Paddeltennis er det nye, som helst skal tiltrække så mange, at det kan hvile i sig selv. 
Benny: kommer der noget træning? Ja, vi prøver når banerne kommer, og lave en 
introduktionsdag med 2 fra Paddeltennis Danmark, der ligger også et link på hjemmesiden, så 
man kan se regler mm. 
 
Henrik skov: Jeg håber teamturnering og onsdagstennis fortsætter, da det er en af måder hvorpå 
der skabes en klub ånd. 
 
Jeanette Andersen: en turnering for begyndere ville være godt. 
Flere nybegynder havde meldt sig til team-turnering, og var meget glade for det. 
 
Forhåbentlig kommer der mange til de nye udvalg, for så kan vi beholde flere af de aktiviteter 
medlemmerne er glade for og samtidig udvikle klubben. 

 
  
5. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest d. 29.8)  

Der var ikke indkommet nogen forslag. 
 

6. Fastsættelse af kontingent  
 

a) Bestyrelsen foreslår uændrede kontingent satser for medlemmer der alene ønsker at spille 
tennis. 



b) Bestyrelsen foreslår følgende kontingent for medlemmer der alene ønsker at spille padel 
tennis – årligt kontingent kr. 700,- 

c) Bestyrelsen foreslår følgende kontingent for medlemmer der ønsker at spille både tennis og 
padel tennis – Det årlige kontingent for tennis med tillæg af kr. 300,-. 

  
 Alle tre punkter blev vedtaget 

 
7. Forslag til ændring af vedtægter 
 
 Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af vedtægterne §1 fra ”Klubbens navn er Jyllinge Tennis 
 Klub (JTK)” til ”Klubbens navn er Jyllinge Tennis & Padel Klub (JTK)” 
 
 Forslaget blev vedtaget 
 
8. Valg af bestyrelse og suppleanter  
 
 Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg jf. vedtægterne:  
 

a) Næstformand: Erik Holgersen blev valgt 
 

b) Kasserer: Lone Tangbjerg blev valgt. 
 

c) 2 bestyrelsesmedlemmer/udvalgsansvarlige: Hanne Bagger og Lars Aarup blev valgt 
 

d) 2 suppleanter: Stig Persson og Sofie Schjølin blev valgt 
 

9. Eventuelt 
Henrik Skov siger tak for en veldreven klub og vil gerne deltage i et udvalg og opfordre alle til at 
deltage. 
 
Anne Van Acker: har været glad for træning og vil gerne have det fortsætter 
 
Dirigenten siger TAK for god ro og orden 
 
 
___________________________ __________________________  
  
Dirigent Referent 
Henrik Skov Helle Flaga 
 
 


