
Lørdag den 15. september 2007 kl. 10:00 afholdtes medlemsmøde i Jyllinge Tennis Klub med 
følgende dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering 

4. Redegørelse for klubbens aktivitetsplaner inklusive budget for det kommende år. 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Valg af bestyrelse og suppleanter 

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant  

9. Eventuelt 

Formanden bød velkommen. 

1  Ad 1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Henrik Skov som dirigent. Henrik Skov blev enstemmigt valg til dirigent. 
Han konstaterede, at indkaldelsen til medlemsmødet var lovlig varslet ved annoncering i 
lokalavisen og ved opslag på JTK’s hjemmeside. Herefter oplæste dirigenten dagsordenen og 
gav ordet til bestyrelsen for aflæggelse af beretning. 

2  Ad 2. Beretninger 

Formandens beretning v/ Per Schjølin : 

Kære medlemmer, så er sæsonen 2007 ved at gå på held, og vi har kun en lille måneds tid tilbage inden vi 
lukker anlægget ned. 

Der var jo ikke det store fremmøde ved medlemsmødet sidste år, men det glæder mig at se, at der er flere 
fremmødte i år, hvilket viser at det var en god idé at afholde medlemsmødet sammen med finalerne i 
klubmesterskabet. 

Sæsonen er som helhed gået godt, selvom vi i tennisklubben som alle andre har været ramt af det meget 
våde vejr. Det viser sig desværre når vejret har artet sig som i år, at vi kunne bruge nogle større faskiner, der 
ville være i stand til at opsamle endnu mere vand. Det er dog et projekt, som vi ikke har planer om at gøre 
noget ved foreløbigt.  

Hvad angår anlægget, tror jeg at jeg taler på både egne og Kurt vegne, når jeg siger at det er en mundfuld, 
som er sværd at magte når alle i bestyrelsen har fuldtidsarbejde. Det sætter det arbejde Ole udførte i endnu 
større relief. 

Vi har dog alle forsøgt at komme så godt omkring det, som det har været os muligt, men har måttet sande, at 
vi har brug for flere frivillige hænder, der deltager i den daglige vedligeholdelse. Specielt nedlægning af 
streger og tromling af samme er noget vi alle kan tage del i, i endnu større omfang.  

Jeg har ikke helt tal på hvor mange gang jeg har løftet streger, skrabet ud under dem og tromlet dem ned på i 
år – et lille stykke banevedligeholdelse som stort set alle kan udføre til gavn og glæde for os alle. Samtidig vil 
en enkelt overkørsel med håndtromlen på stregerne være med til at holde dem på plads.  

Det gælder selvfølgelig også forårsklargøringen, som i de sidste år har lidt under mangel på arbejdskraft fra 
flere frivillige hænder. 



Vi skal huske på, at alle arbejder på frivillig basis, og bruger fritiden, som er nødvendig for at få en idrætsklub 
som JTK til at fungere, og vi skal huske på, at en del af klubbens gode økonomi bl.a. stammer fra det faktum, 
at mange arbejder frivilligt for klubben, og på denne måde er med til at spare på omkostningerne. 

Ligeledes er det også vigtigt at huske at der ikke er ansat nogen til at rydde op i klubhuset, så hvis vi alle 
ydede lige lidt mere på den front, ville klublokalet tage sig bedre ud. 

I modsat fald skal vi bekoste en banemand, som vil koste mange penge og forårsage en stigning i 
kontingentet – noget der som hovedregel ikke er stemning for. 

Og så til det årlige tilbagevendende emne – VANDINGSANLÆGGET ! 

Der mangler stadig den sidste justering, som forhåbentligt får sprinklerne til at køre optimalt. Der er dog 
stadig fald i trykket på den ene side af banen, som jf. Ole Jensen kan løses ved justering af sprinklerne og 
ved at øre trykket i pretostaten.  

Jeg har dog ved flere lejligheder benyttet anlægget på bane 4, som fungere OK – og som man siger ROM 
blev ikke bygget på én dag. 

Hvad angår vores slåmur, har vi jo endelig får asfalt på det sidste stykke. Det har hele tiden været vores håb, 
at kommunen ville betale for denne del, men vi måtte sande at det blev for egen regning. 

Som I måske har læst og hørt i byen, har jeg i det forgange år deltaget i en større omstrukturering af JGI. Vi 
var i bestyrelsen efterhånden nået dertil, hvor vi mente det årlige kontingent havde nået et niveau, hvor 
udbyttet slet ikke stod i forhold til kontingentets størrelse. 

Vi har derfor i fællesskab med fodboldafdelingen kæmpen for at få ændret kontingentet, så det afspejler det 
reelle udbytte. 

Der blev derfor afholdt en temadag, hvor JGI fremtid blev drøftet. 

Herefter blev der nedsat en række udvalg som skulle arbejde med forskellige emner. Jeg selv var deltager i 
økonomiudvalget, som havde fokus på at skabe besparelser i JGI med billigere kontingent som følge. 

Vi var samtidig i den situation, at JGI skulle have ny formand – Claus Larsen, som blev hovedkulds kastet ind 
i arbejdet. 

Som I måske ved, blev resultatet af økonomiudvalgets arbejde, at JGI var nødt til at sige farvel til Jesper Hou, 
efter 19 års tro tjeneste i JGI. Det var en kedelig beslutning at skulle træffe, men var nødvendig hvis vi skulle 
have økonomien til at hænge sammen. 

Til gengæld er jeg af den opfattelse, at vi nåede målet, nemlig at få sat kontingentet ned fra kr. 220,- pr. 
medlem til et sted i mellem kr. 75,- og kr. 100,- for næste år – d.v.s. mere end en halvering. 

Det er selvfølgelig stadig en beløb af en hvis størrelse, men det sparer os samtidig for at få underskrevet JTK 
regnskab af en stat.aut. revisor, som er et krav i den ”ny Roskilde Kommune. 

At vi som en af Jesper Hou’s sidste gerninger fik hjælp til den nye boldmaskine med kr. 15.000,- fra JGI 
kontoret, gør sidste års kontingent til at bære. 

Hvad angår træningen har den som altid kørt på skinner, ikke mindst takket være et stort arbejde fra 
juniorudvalget, og ikke mindst Henrik Sørensen. 

Det har også været en stor fornøjelse, at vi i foråret kunne sige velkommen tilbage til Kenneth Bergmann som 
hjælpetræner, der i en bekneben situation udstrakte sin hånd, da vi havde svært ved at få kabalen med 
træning til at gå op. 

Tak for det Kenneth, vi håber du har mod på også at hjælpe fremover, sammen med vore andre dygtige 
hjælpetrænere, Espen, Jonas, Kamilla og Sofie og Simon. De har alle gjort en super indsats for at gøre 
træningen sjov og interessant for unge såvel som ”gamle”. 

Som noget nyt prøvede vi også i år, at tilbyde træning til seniorer mod en lille egenbetaling. 



Jeg har selv meldt mig under fanerne, men kunne desværre kun komme én af gangene. Jeg synes imidlertid 
det var sjovt, og noget vi vil arbejde videre med, hvis der er stemning for det. 

Herefter vil jeg gerne komme med lidt tanker omkring fremtiden for JTK. Det er muligt at det er en forket 
opfattelse, men jeg synes, at der i det forgange år har været en vigende interesse for aktiviteterne i klubben. 
Som eksempel var der i ”gamle” dage 70 deltagere til årsfesten, hvor vi i år ”kun” er 18. Hvad er det der sker, 
er det p.g.a. svigtende medlemstal – nej heldigvis, vi er blevet ca. 20 flere seniormedlemmer i år. Hvad er så 
årsagen til at det er sværere og sværere at indfange folk til at deltage i fælles samvær, hvad enten det er 
klargøring af baner, torsdags mix eller klubfest. 

Mit håb er at vi i fællesskab kan genskabe den gejst og entusiasme som var gældende for år tilbage. Kun på 
denne måde kan vi sikre, at JTK og har en fremtid i morgen. 

Jeg kan her glæde mig over de mange deltagere i seniortennis om onsdagen, samt et nyt hold forældre i 
juniorudvalget, som har været med til at skabe håb for fremtiden. 

Dog skal vi alle være med til at udbrede det glade budskab om JTK, og være med til at inddrage nye 
medlemmer i det sociale samvær. 

Med hensyn til bestyrelsen næste år, har vi et par nyvalg vi gerne skulle have på plads. 

Jeg vil her benytte lejligheden til at takke Suzanne Søderberg for en stor indsats i tennisklubben. Suzanne 
har grundet et stadig stigende arbejdspres på arbejdsfronten – og for øvrigt er det vist der, lønnen udbetales 
fra. Suzanne har derfor måtte se sig nødsaget til at trække sig som seniorformand. Det er med beklagelse at 
vi har modtaget Suzanne’s ønske, men har fuld forståelse herfor. Du skal have tak for de mange år du har 
bidraget, og selvom du frasiger dig bestyrelsesarbejdet, glæder vi os stadig til at se dig på anlægget til en god 
gang tennis. 

Endelig er der min egen situation, som ligner Suzanne’s til forveksling. Jeg har efter mange overvejelser 
besluttet at trække mig som formand for Tennisklubben. Jeg sidder i en stilling, hvor der stadig bliver stillet 
større og større krav til indsats og tiden dertil. 

Som følge heraf er jeg nået til den beslutning, at tennisklubben er bedre tjent med en person, som har tid til 
helhjertet til at stå i spidsen for klubben. 

Jeg har nu siddet i bestyrelsen i godt 4 år, og synes jeg med god samvittighed kan overlade klubben i god 
stand til en ny formand. 

Vi har i sommerens løb forsøgt at finde en afløser, men endnu har ingen ville påtage sig ansvaret. Jeg synes 
det ville være synd for JTK, hvis vi ikke kan finde en ildsjæl til at stå i spidsen, og anmoder derfor hver enkelt i 
forsamlingen overveje om det ikke var en post der kunne friste. Det ville være synd og skam, hvis vi, som en 
del andre af JGI’s afdelinger, skal igennem en tung proces med ekstraordinære møder for at finde en 
formand. 

SE derfor på Jer selv og Jeres sidemand for evt. her at finde en ny ildsjæl, som kan stå i spidsen de næste 
år. 

Sidst men ikke mindst, vil jeg sige tak for en god sommersæson, med ønske om en god dag på anlægget. 

Herefter vil jeg overlade ordet til mine kære kollegaer i bestyrelsen. 

Seniorudvalgets beretning v/ Suzanne Søderberg : 

Så er endnu et år gået for JTK, og dermed også for seniorafdelingen. 

Vi har holdt fast i nogle af de gode faste traditioner fra tidligere, og vi har i år også prøvet at søsatte nye 
initiativer. 

Vi fik den gode ide at arrangere en NY-I-KLUBBEN-DAG, hvor det var meningen at alle nye 
seniormedlemmer, meldt ind inden for de 2 sidste år, kunne melde sig. Formålet var at de nye så derved 
kunne få nogle hyggelige timer sammen med ligestillede, og evt. få skabt kontakt til kommende 
tennispartnere. Måske var valget af dag til arrangementet forkert (KR. Himmelfartsdag) – i hvert fald måtte vi 
aflyse da kun 2 havde meldt sig. Vi tror dog stadig på konceptet og giver ideen videre til det kommende 
seniorudvalg. 



Så prøvede vi at lave et grill-og-tennis arrangement aftenen før grundlovsdagen. Det blev til gengæld en 
meget stor succes med et dejligt stort antal tilmeldte. Om det sidste så hænger sammen med at vi lokkede 
med gratis vin til maden, skal jeg lade være usagt. 

For 2. år i træk arrangerede vi også en handicapturnering, der igen i år blev en succes. Her uddeltes 
handicap således at alle i princippet havde lige store chancer for at vinde, f. eks kunne man starte på -30 eller 
+ 15, og dermed kom der ekstra fokus på fejl og vinderbolde. 

Så har vi som formanden berettede prøvet at arrangere seniortræning, og det er også min fornemmelse at 
dette var et godt tilbud som jeg håber vil komme igen næste år.. Seniortræningen var dels finansieret af de 
deltagende spillere og dels af klubben 

Teamturneringen med 4 hold har været gennemført om fredagen under sædvanlige hyggelige former. Nyt 
tiltag at der var ekstra point for at spille uden substitutter medførte et meget stabilt fremmøde.  

Og så har vi fået en ny succes i klubben og det er arrangementet onsdag formiddage for vores ældste 
seniorer. Der har været stort fremmøde, der er blevet hygget og snakket, og vist nok også spillet lidt tennis. 

Til gengæld har der ikke været så mange spillere til torsdag tennis. Vi må nok erkende at alle slags initiativer 
har sin tid, og måske kommer mange onsdag, og så bliver de hjemme torsdag. Men der har dog været spillet 
tennis om torsdagen, og de der har været her, har jeg hørt har også haft mange fornøjelige timer ud af det. 

Klubturneringen som vi lige om lidt skal til at afslutte har været gennemført med puljekampe som indledning. 
Fra flere sider har der været ønske om noget i den retning, så man var sikret mere end én kamp. Samtidig 
har vi afskaffet aldersrækker, og efter bedste evne forsøgt at inddele i styrkerækker, hvilket også har betydet 
at der har været mange rigtig spændende kampe. I flere puljer har man slået hinanden indbyrdes, så der har 
måttet fintælling til for at finde puljevinderne. Den del er efter vores opfattelse absolut en succes. MEN der er 
stadig mange der bare ikke får spillet de kampe de melder sig til, og nogle puljer er vundet med kun ÉN spillet 
kamp. Det vil være dejligt hvis man spiller de kampe man tilmelder sig – både overfor arrangørerne og 
overfor modstanderne. 

Hold : 

Vet 35+ Sjællandsserien : nr. 4 

Vet 40/45 + I Serie 3 : Var i overhængende fare for at rykke op, men endte på 3. pladsen 

Vet 40/45 + II Serie 5 : nr. 4 

Som per har fortalt stopper jeg nu i bestyrelsen på grund af stor travlhed på arbejdet. Jeg har været med i 
mange år, mest i ungdomsarbejdet, og her de sidste par år som seniorformand. 

Endnu engang må jeg sige Kenni tak for stor hjælp, det har været en fornøjelse at samarbejde med dig.  

Ungdomsudvalgets beretning v/ Peter Sparholt: 

Sæsonen 2006 -2007 

Ølstykketræning 

Er en nødvendighed for at udvikle vores unge spillere. 24 spillere trænede denne vinter i 
Ølstyrkke. 

Minitennis 

Minitennis ”lider” lidt under Ølstykke træningen, men der har dog været en 14-15 stykker, som 
har muntret sig med skumbolde vinteren igennem. 

Sommertræning 

Den årlige udfordring ved sommmertræningen ligger dels i at skaffe trænere nok og siden hen 
at håndtere den tilgang som der heldigvis er hvert år. Der har været en tilgang på ca 20% i år. 
Det lyder af meget, men statistik er taknemmeligt. Lidt over 50 unge mennesker har trænet 



sommersæsonen igennem og vi håber at se rigtigt mange af dem til indendørssæsonen. Hvad 
angår trænerne, så har vi været i stand til at holde skindet på næsen. Det har ikke været 
optimalt, men heller ikke katastrofalt. 

Holdkampe 

Et af vores mål er have hold i alle aldersrækker. Det lykkedes ikke i år, hvor der desværre ikke 
var grundlag for et U/12 hold. Men til gengæld har vi for første gang i flere år haft tilmeldt et 
U/10 hold. 

 K V U T Score P 
1 Ølstykke  4 3 0 1 18-6 12 
2 Hareskov/V.  4 3 0 1 15-9 11 
3 Jyllinge  4 1 0 3 10-14 6 
4 Stenløse  4 2 0 2 8-16 6 
5 Hjortekær  4 1 0 3 9-15 5 
6 Humlebæk 2 (udg)  0 0 0 0 0-0 0 
7 Ledøje (udg) NB!  0 0 0 0 0-0 0 

Vi har ligeledes haft tilmeldt et U/14 hold 

 K V U T Score P 
1 Albertslund  5 5 0 0 25-5 19 
2 Hareskov/V.  5 2 1 2 17-13 11 
3 Jyllinge  5 2 1 2 16-14 11 
4 TIK 3  4 3 0 1 13-11 9 
5 Ballerup  5 1 0 4 11-19 6 
6 Herlev  4 0 0 4 2-22 0 

Jeg vil gerne her sig tak til holdkaptajnerne, som har været omdrejningspunktet for holdene. 
Uden denne frivillige arbejdskraft, kan det bare ikke lade sig gøre at have hold tilmeldt. 

Tak til Pernille Rask-Sørensen og Suzanne Wentorf. 

Roskilde Fjord Cup 

Turneringen som afholdes i samarbejde med Roskilde Tennisklub er en årlige tilbagevendende 
begivenhed. Den trækker unødigt mange ressourcer på få mennesker, hvilket her er en ”heads 
up” til næste år. Der er meget arbejde i forbindelse med turneringen, men det er fordelt på få 
hænder.  

Afviklingen giver et overskud til arbejdet i klubben. Det har desværre ikke den størrelse vi 
gerne vil have, men er rimeligt. JTK har haft fornøjelsen af at være direktører 
(kontaktpersoner) for turneringen de sidste 2 år. 

Resultatmæssigt har vi grund til at være tilfredse idet U/14 og U/16 pigerrækkerne begge blev 
vundet af tidligere Jyllingespillere (Erika Skov og Sofie Schjølin) 

Tennis Camp/After Camp 

Vi har i år valgt at gennemføre egen Tennis Camp. Der var 20 glade og tilfreds børn på 
Campen, som blev gennemført i uge 32. Placeringen kan diskuteres og det gør vi så i 
forbindelse med næste års Camp. 

Vi afholdt yderligere en After Camp, hvor vi samlede op med diplomer, tennis og pizza. 

Trænerudvikling 



Har altid været et mål for JTK at uddanne og udvikle egne trænere. Der har været en overgang 
hvor vi har været lidt tyndt besatte, men til oktober sender vi 3 træneraspiranter på kursus, 
bruger vinteren til at rutinere dem og så har vi forhåbentlig glæde af dem i nogle sæsoner 
fremover. 

Tak til dem der bar 

Det er lidt taknemmeligt at stå her og takke dem som har båret ungdomsafdelingen frem de 
sidste år. Det er ikke nogen hemmelighed at vores ungdomsarbejde har båret lidt præg af 
pasningsordning, deraf manglende samarbejde med forældrene og der har derfor ikke været 
ressourcer til at arrangere så mange aktiviteter. 

Det til trods, så oplever vi en tilgang af nye unge spillere. At det trods det lave aktivitetsniveau 
i Jyllinge alligevel er attraktivt at spille her skyldes dels vores populære trænerstab, men også 
lige så meget de, som har arbejdet i baggrunden. Begge er til stede i dag. Helle har vi sagt tak 
for arbejdet til for en måneds tid siden, men Henrik Sørensen, som har båret den største byrde 
i de seneste 12 måneder har først fået lov til at slippe grebet og arbejdet pr. i dag. Jeg vil godt 
sige personligt tak til Henrik for det gode arbejde og det gode samarbejde vi har haft i den 
korte tid jeg har været med i denne sæson.  

Det er også værd at bemærke at der er kommet flere til i ungdomsudvalget. Rent faktisk 3 nye 
ansigter. Dette er den forudsætning, der skal til, for at vi kan hæve aktivitetsniveauet og 
tiltrække nye medlemmer hele tiden.  

Resultatet har allerede vist sig i, dels ved afviklingen af vores Tennis Camp, vores After Camp 
og ved afviklingen af klubmesterskaberne, som ikke kan lade sig gøre ellers. 

Dette var ordene – tak for denne sæson, som ikke er slut endnu. Den nye sæson er 
lige om hjørnet. 

Tak for opmærksomheden. Det vil jeg tænke over.  

Ad 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til orientering og  

Ad 4. Redegørelse for klubbens aktivitetspalner inklusiv budget for det kommende år.  

Kresten Sloth delte regnskab og budget rundt og gennemgik dette. JTK har fortsat en rigtig god 
økonomi. 

Ad 5. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag.  

Ad 6. Fastsættelse af kontingent 

Uændret. 

Ad 7. Valg af bestyrelse og suppleanter 

På valg var: 

Peter Sparholt (villig til genvalg) 

Kresten Sloth (villig til genvalg) 

Suzanne Søderberg (ønskede ikke genvalg) 

Nyvalg til bestyrelsen: 

Henrik Sørensen 



Suppleanter: 

Henrik Taisbak 

Jesper Rossing 

Da der ikke var andre forslag, blev de foreslåede kandidater enstemmigt og med alle stemmer 
valgt. 

3  Ad 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Revisorer: 

Ole Bondesen (villig til genvalg) 

Flemming Kloster (villig til genvalg) 

Revisorsuppleant: 

Jørgen Madsen (villig til genvalg) 

Da der ikke var andre forslag, blev de foreslåede kandidater enstemmigt og med alle stemmer 
valgt. 

4  Ad 9. Eventuelt 

Der var ønske om en lidt hyppigere udskiftning af bolde til de interne turneringer.  

Der var ikke andre emner til behandling, hvorefter dirigenten afsluttede medlemsmødet. 

Således passeret. 

………………………….. 

Henrik Skov 

Dirigent 

Referent 

…………………………. 

Kenni Strømberg Hansen 

 


