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

Dagsorden medlemsmøde i JTK, 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for året 2007, samt information af klubbens 

foreløbige økonomiske status for året 2008. 

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

5. Forslag for ændring af vedtægter for så vidt angår sekretærposten samt diverse små 

ændringer. Ændringsforslaget er slået op i klubhuset. 

6. Behandling af indkomne forslag. 

7. Fastsættelse af kontingent, som følger: 

a) Seniorkontingent uændret 

b) Juniorkontingent uændret 

c) Bestyrelsen søger om tilladelse til at indføre et ”Familiekontingent” som kan tilbydes familier 

med mindst et betalende seniormedlem og i alt minimum 3 betalende medlemmer. 

Kontingentet fastsættes til kr. 2.500,- 

8. Valg til bestyrelse og suppleanter. På valg: a) Per Schjølin b) Kurt Bierbaum C) Valg af 2 

suppleanter. 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

10. Eventuelt. 

 
Referat af medlemsmøde i Jyllinge Tennis Klub lørdag den 20. september 2008: 
 
Formanden bød velkommen. 
 
1. Henrik Skov blev valgt som dirigent. Han konstaterede herefter at medlemsmødet 

var lovligt varslet og korrekt indkaldt. 
 
2.  Bestyrelsens beretning:  
 



Formanden, Per Schjølins beretning: 
 

Kære medlemmer, så er vi tæt på afslutningen af sæsonen 2008, og nedlukning af 
anlægget er nært forestående.. 
 
Igen i år har det vist sig rigtigt, at afholde medlemsmøde samtidig med afviklingen af 
finalerne i klubmesterskabet, idet det gør af mange medlemmer er til stede på mødet. 
 
Sæsonen er som helhed gået godt, og vejret har på trods af megen regn, artet sig med 
fornuft, så alle har kunnet spille al den tennis de har haft lyst til.  
 
Hvad anlægget angår, skal jeg som sædvanlig opfordre til at man tilmelder sig de 
arbejdsdage der løbende bliver indkaldt til, for uden frivillig hjælp fra medlemmernes side 
er vi nødsaget til på kort sigt, at ansætte en banemand til at klargøre og vedligeholde 
banerne. 
 
En sådan ansættelse vil selvfølgelig koste mange penge, og det kan ikke afvises, at det 
ville betyde kontingentstigninger. 
 
Derfor meld Jer til, når der kommer indkaldelse til diverse arbejdsdage m.v. 
 
Lad mig i den forbindelse erindre om, at flertallet af meddelelser i fremtiden gives via e-
mail. Husk derfor at tilføje Jeres e-mail adresse i bookingsystemet, så er I sikre på at få 
alle meddelelserne. 
 
Som alle nok har set, har vi i år investeret i en ny hjemmeside. Den gamle var efterhånden 
det man kan kalde ”over sidste salgsdato” og trængte til en fornyelse. 
 
Vi har investeret i et standardprodukt fra DTF, som på sigt kobles sammen med et nyt 
økonomisystem som også er blevet indkøbt. 
Dette giver os bedre muligheder for at informere Jer medlemmer og giver også Jer på sigt 
mulighed for at kunne komme med indlæg på hjemmesiden. 
 
Hvad angår hjemmesiden skal jeg ikke undlade at rose Henrik Sørensen, som har ydet en 
uvurderlig indsats for at få hjemmesiden op at stå. Tusinde tak for det Henrik. 
 
På hjemme siden vil I også kunne finde oplysninger om hvilke mål og delmål bestyrelsen 
har for det kommende år samt den fuldstændige målsætning. 
 
F.s.v. angår delmål 2008 som er nået kan her bl.a. nævnes: 
 

• Bestyrelsesdeltagelse i DTF udviklingsseminar, januar 2008.  
• Udvikle og nedskrive rolle/ opgavefordeling for bestyrelsen, marts 08.  
• Afholde medlemskurser i banepleje. april & maj 08.  
• Opbygge rutine omkring løbende (ofte) udsendelse af såvel intern som ekstern 

kommunikation.  
• Igangsætte nye aktiviteter/ tilbud for flest mulige medlemsgrupper. Min. 2 nye 

aktiviteter per år per udvalg.  Her skal nævnes seniortræning, og B4 projektet. 
 

• Opbygge medlemsdatabase til brug for direct mail, rekruttering, sponsering. Her 
kan I gøre en indsats ved at huske at indkode e-mail adresse. 

 
• Udvikle ny tidssvarende hjemmeside.  



 
• Udvikle sponsorkoncept og markedsføringsplan samt oprette sponsorudvalg. Marts 

08.  
 

• Udvikle koncept for og gennemføre skolesamarbejde, marts/ april 08  
 
Alle tiltag er endnu ikke fuldstændigt færdigbearbejdet, men der arbejdes videre med det vi 
mangler at gøre færdig. 
 
Vi har også foretaget en mindre investering ud over hjemmeside.  
 
Her vil jeg nævne vores nye opstregningsmaskine, som er indkøbt til en god pris fra vores 
Sponsor Trans Ocean. Opstregningsmaskinen giver alle medlemmer mulighed for at kunne 
strenge sine ketsjere op til en favorabel pris. 
Hvis der er medlemmer som ikke allerede har kastet sig ud i opgaven, kan jeg berolige 
med at øvelse gør mester. Jeg har selv strenget en del op efterhånden, og efter den første 
opstregning som tog 3 timer, er jeg nu nede på ca. 1 time pr. ketcher – og der er stadig 
plads til forbedring. 
Som I måske har set på hjemmesiden koster det 75,- kr. for en streng, og det skal her 
bemærkes, at de to typer strenge vi tilbyder, er af langt bedre kvalitet end dem man 
normalt får i en opstrengning til et par hundrede kroner hos en sportsforretning. 
Det er altså bare om at komme i gang, og er der medlemmer der er i tvivl om funktionali-
teten, står jeg gerne til rådighed med råd og vejledning. 
 
Med hensyn til JGI samarbejdet, har det forgangne år kørt let og smertefri, efter sidste års 
store strabadser. Økonomien er tilfredsstillende, og tingene kører som JTK ser det på en 
fornuftig og rentabel måde for alle afdelinger af JGI, med de services som afdelingerne 
basalt har brug for. 
 
I den forbindelse blev jeg spurgt forleden, om det var rigtigt at Jyllinge Hallen ville ”stjæle” 
bane 1 og 2 fra os. 
For lige at mane den til jorden, er tegningerne der er ophængt i hallen et udkast, og efter 
mine begreber har det lange udsigter om overhovedet nogen, til at det kan iværksættes. 
Under alle omstændigheder vil en igangsætning af projektet betyde at hele fodboldafde-
lingen skal flyttes op til Spraglehøj, byggegrunde skal sælges til finansiering – men næppe 
tiden at gøre det med henblik på den verdensopspændende økonomiske krise – og ende-
lig skal alle vore 6 baner og klubhus flyttes – så tag den bare med ro. 
 
Træningen i Jyllinge tennisklub har i lighed med tidligere år kørt let og smertefrit. 
Som noget nyt i år, har vi også tilbudt gratis træning til seniorer de fleste søndage fra maj 
til august med undtagelse af juli. 
 
Jeg har selv deltaget i langt de fleste træningsseancer, og har haft stor glæde af det. At 
det samtidig giver liv på anlægget om søndagen, hvor der i lighed med om lørdagen alt for 
tid er gabende tomt, har været en stor glæde for bestyrelsen. 
 
Det er også mit klare indtryk, at alle medlemmerne der har benyttet sig af tilbuddet har 
været glade for det. 
 
Vi håber derfor at vi kan gentage træningen igen til næste år. 
 
Herefter, som altid, fristes man til at sige, vil jeg gerne komme med lidt tanker omkring 
fremtiden for JTK.  



 
Vi har i det forgangne år igangsat et par projekter inden for juniortennis, hvor vi i 
samarbejde med Roskilde Kommune og de øvrige tennisklubber i Kommunen har inviteret 
4. klasserne til at lære at spille tennis i deres idrætstimer. 
 
I Jyllinge indgik vi i foråret aftale med Jyllinge Skole, om at Deres fire 4. klasser hver skulle 
have 4 gange introduktion og træning i Tennis. 
Vi har via tilskud fra Roskilde Kommune fået betalt trænerlønninger m.m. til projektet. 
Projektet har været en stor succes, og har givet JTK nye medlemmer. Endelig har det 
været med til at sætte JTK på landkortet, både i lokalområdet og i kommunen som helhed. 
 
At vi derudover, som noget nær det vigtigste, har formået at udbrede kendskabet til tennis 
til en masse børn og unge er en ekstra glæde. 
Vi forsætter med samarbejdet med Jyllinge skole, hvor vi via DTF tilbyder at uddanne 
idrætslærerne som instruktører i minitennis, så minitennis kan indgå i idrætstimerne i 
lighed med øvrige sportsgrene. Dette giver os forhåbentligt en stabil fødekæde af nye 
tennisspillere i årene fremover. 
 
Og nu til noget mere kedeligt.  
 
Det er muligt at det er en forket opfattelse, men igen i år synes jeg, at der har været en 
vigende interesse for aktiviteterne i klubben. Som eksempel var der i ”gamle” dage langt 
flere deltagere til årsfesten, hvor vi igen i år ”kun” er 18.  
 
I lighed med sidste år kan jeg heldigvis afvise at det er p.g.a. svigtende medlemstal – nej 
heldigvis, har vi en stabil medlemsskare som også stiger marginalt.. 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, eller bestyrelses og udvalgsarbejde. 
 
Her må vi alle gøre en ekstra indsats for kun på den måde kan vi sikre, at JTK har en 
fremtid i morgen. 
 
Vi skal derfor alle være med til at udbrede det glade budskab om JTK, og være med til at 
inddrage nye medlemmer i det sociale samvær. 
 
Til slut skal jeg også huske at takke vore to nye sponsorer, Santander og Spar Invest, som 
har gjort det muligt for JTK, at sælge de nye klubdragter til en favorabel pris. 
 
Det glæder mig samtidig, at se at så mange benytter tøjet og er med til at gøre 
opmærksom på Jyllinge Tennisklub. 
 
Sidst men ikke mindst, vil jeg sige tak for en god sommersæson, med ønske om en god 
dag på anlægget. 
 
 
Seniorformanden, Henriks Sørensens beretning: 
 
Nu er der igen gået et år og vi kan igen gøre status i Seniorafdelingen. Vi kan igen fryde 
os over alt det vi gjorde godt og vi kan igen lære af det, vi gjorde mindre godt. 
 
I tirsdags var det 35 år siden, at JTK indviede sine 2 første grusbaner. Det er da 
tankevækkende. 



Måske tager jeg fejl, men jeg fornemmer en rar og positiv stemning blandt medlemmerne. 
Det gør at vi i bestyrelsen får lyst til at yde endnu mere og så bliver I medlemmer også 
endnu mere positive og får forhåbentlig også selv lyst til at yde lidt til fællesskabet.  Se nu 
bare forleden dag. Der mødte jeg Henning Jørgensen herude foran klubhuset og sagde 
henkastet til ham, at det kunne være rart, hvis vi havde en rampe op til klubhuset, så 
boldmaskinen kan køres ind og ud uden besvær. Og hvad sker der? Nu har vi en rampe.  
Jeg syntes det er så rart, at flere og flere yder lidt til os alle sammen. 
 
I år har vi holdt fast i nogle traditioner. 
 
Torsdags mix’en har kørt hele sæsonen og selvom der ikke har været helt fyldt op på 
banerne, så er der blevet hygget og spillet meget god tennis. Samtidig er det en rigtig god 
indgangsvinkel til klubben for de ny medlemmer. Det er Lotte Bjarnholt som har været 
trofast tovholder for arrangementet og det skal hun have stor tak for. 
 
Team-turneringen har igen i år været et tilløbsstykke, ligesom den plejer at være. Der er 
blevet spillet rigtig mange gode kampe om fredagen og rigtig mange gange er lyset i 
klubhuset først blevet slukket meget sent om natten.  
 
Så er der vores onsdag formiddags tennis. Pensionisttennis eller Golden Age. Det er 
noget af det jeg personligt glæder mig til jeg kan deltage i, engang. Der er morgenbrød og 
gammel dansk. Der er øl og der er mere eller mindre seriøse historier. Der er i øvrigt også 
lidt tennis indimellem, har jeg hørt.  
En stor succes som vi kan takke tovholderne Ole & Anne Jensen for. 
 
I år har vi som noget nyt tilbudt alle seniorer 3 mdr. gratis træning om søndagen. Det har 
været en stor succes med ca. 30 aktive deltagere hver gang. Projektet har kostet klubben 
lidt penge til trænerlønninger, men det har skabt en masse aktivitet på banerne og mange 
nye som gamle medlemmer har fundet sammen om at spille med hinanden i nye 
grupperinger. Det er vist et tiltag som er kommet for at blive.. 
Veteran 35+: spillede i år 5 kampe i Sjællandsserien. Det blev til 2 sejre og 3 uafgjorte 
kampe. Ikke én eneste kamp blev tabt, så holdet sluttede sæsonen af på en flot 2. plads. 
Dermed forbliver holdet i Sjællandsserien: 
. 
 K V U T Score P 

1 TIK 5 3 2 0 28-12 15 

2 Jyllinge 5 2 3 0 22-18 12 

3 Bagsværd 5 3 0 2 20-20 11 

4 Næstved 5 2 1 2 22-18 10 

5 Birkerød 5 0 2 3 14-26 6 

6 Herlev 5 0 2 3 14-26 6 

 
Veteran 40/ 45+ (1): Holdet var i år rykket op i serie 2 og man må sige, at de fik en 
temmelig hård medfart. Det var slut med nemme kampe. Men der blev fightet til det sidste 
og holdet sluttede sæsonen på en 5 plads ud af 6 mulige. Det betød at de skulle ud i 
endnu en kamp om evt. nedrykning. Vordingborg Tennisklub kom på besøg og det blev en 
gyser som endte 4-4 og 10-10 i sæt. Først efter fintælling af vundne partier måtte 
Vordingborg køre slukørede hjem som tabere. Vores hold bliver dermed i serie 2 til næste 
år: 
  
1 Snekkersten 5 4 1 0 27-13 15 

2 Tisvilde 2 5 3 2 0 24-8 14 

3 Birkerød 2 5 3 0 2 18-22 10 

4 Virum 2 5 1 2 2 15-17 9 

5 Jyllinge 5 0 1 4 15-25 6 

6 Farum 5 1 0 4 13-27 6 



 
Veteran 40/ 45+ (2): Var ligeledes rykket op i år og skulle derfor prøve kræfter i serie 4. 
Det gik forrygende og med 1 vundet og 2 uafgjorte kampe sluttede holdet sæsonen af på 
en fornem 4. plads og sikrede sig dermed forbliven i denne serie: 
  
1 Nivå/Kokkedal 5 5 0 0 32-8 18 

2 Hornbæk 5 3 1 1 25-15 13 

3 Gilleleje 2 5 1 3 1 20-20 10 

4 Jyllinge 2 5 1 2 2 16-24 7 

5 Hvidovre 2 5 0 2 3 14-26 6 

6 Snekkersten 2 5 1 0 4 13-27 6 

 

 
Jeg vil gerne sige tak til holdkaptajnerne for det store arbejde de yder med at holde 
samling på holdene, indrapportere resultater og meget andet. Uden dem som primus 
motor vil JTK ikke være så velrepræsenteret i SLTU’s turneringtennis. 
Klubmesterskaberne skal også nævnes. Der har i år desværre ikke været helt så stor 
tilmelding som der plejer at være. Til gengæld er de indledende kampe i år forløbet 
væsentlig bedre end de plejer. Normalt er der rigtig mange som ikke når at få spillet deres 
kampe, men i år er stort set alle kampe blevet gennemført. Derfor er vi nu nået til finalerne 
som skal i gang lige om lidt, så jeg vil benytte lejligheden til at ønske alle deltagerne held 
og lykke. 
 
 
Det var så alle de ting vi egentlig har gjort meget godt. Men vi kan blive endnu bedre. Det 
kræver bare at nogle flere kommer på banen og melder sig klar til at yde bare lidt. Jeg har 
her en huskeliste over input jeg har fået af medlemmer i løbet af sæsonen. Medlemmer 
som har spurgt, om vi ikke kan lave det ene og det andet.  
Og jo, det kan vi sagtens. Der skal bare være nogen som siger til mig, at de gerne vil 
hjælpe. 
Nu sender jeg sedlen rundt, og efter mødet her, hænges den på opslagstavlen. Så håber 
jeg, at rigtig mange skriver sig på, så vi kan få sat gang i tingene til næste sæsonopstart. 
 
 

 
Juniorformanden, Peter Sparholts  beretning: 

 
”I juniorafdeling kan vi kigge tilbage på et år, som aktivitetsmæssigt ligner de foregående. 
Og det er i princippet godt nok. 
Vintersæsonen 2007-2008 

- Ølstykke træning 
- Minitennis træning 

Indendørs holdturnering 
U/10 hold som vandt sin pulje og dermed medaljer – se dem på vores hjemmeside. 
Minitennisturneringer. 
Ikke så mange der har deltaget, men der er mange tilbud og i denne vintersæson vil vi 
sætte fokus på disse. 
Udendørs træning 

- Basistræning 
- Fokuseret træning 

Holdturnering 
U/10 – har været udfordret i en meget svær pulje, men oplevede en enkelt gang sejrens 
sødme og fejrede dette de største is man kunne få i Espergærde 



U/12 – suverænt igennem puljen, men mødte i semifinalen et hold som var lige så lidt 
begyndere som vores, men taber kun på af en skade, som desværre kostede 2 kampe.
  
U/14 – har været et relativt uerfarent turneringshold, men er kommet igennem turneringen 
med en sejr i bagagen. Det er godt gået. 
Roskilde Bank Fjord Cup 
Den tilbagevendende begivenhed so vi i samarbejde med RTK har arrangeret de seneste 
5 sæsoner. Det er efterhånden en dejlig nem turnering at håndtere, og den afvikles 
henover én weekend i begyndelsen af maj måned. Dels giver den et lille tilskud til vores 
klubkasse, men ikke mindst får vi trådt banerne til, til vores egen fordel. Det er en lille men 
fast skare, som har fornøjelsen – der er plads til absolut flere. 
Projekt 4 B 
Et projekt som har givet god reklame og søreme også nye medlemmer. I banksprog har 
forrentningen været på ca. 10% svarende til at vi kan relatere ca. 8 nye juniormedlemmer 
eller kommende medlemmer til projektet.  
Vi vil meget gerne fortsætte dette arbejde med skolerne, men det forudsætter træner 
ressourcer og økonomisk sparing med Roskilde kommune. 
Trænersituationen 
Vi har været privilegerede i den forstand at vi har 6-7 trænere til vores rådighed. Det har 
givet mulighed for at tilbyde mange timers træning. På nær en enkelt er alle dog 
skolesøgende og det har så i år begrænset os væsentligt efter sommeren. Vi nødsaget til 
at skære i træningstimer for at kunne klare basistræningen og samtidig absorbere den 
tilgang der altid er, men som har været lidt forstærket pga. skoleprojektet”. 

 
 

 
Alle beretninger blev godkendt ved akklamation.  

 
2. Kasserer Kresten Sloth fremlagde det reviderede regnskab for 2007 samt 

informerede om klubbens økonomiske status for 2008. Det blev oplyst at 
klubbens sponsoraftaler er blevet forlænget i tre år for en pris på 4.000 pr. 
år, dette er en stigning på 1.000 kr. Ca. halvdelen har betalt for deres 
klubdragter og kassereren opfordrede til at den resterende halvdel også 
betaler. 

3. Budget for 2009 havde det ikke været muligt at lave, da der manglede info fra 
kommunen. Kassereren vil lave det og forelægge det på førstkommende 
bestyrelsesmøde. Kassererens beretning blev godkendt uden bemærkninger. 

4. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægter f.s.v. angår ”sekretærpost” 
som foresloges slettet og ændret til ”bestyrelsesmedlem”. Dette blev vedtaget 
samt små sproglige rettelser i §9 og §13 jf. bilagte nye vedtægter. 

5. Indkomne forslag: ingen. 
6. Fastsættelse af kontingent blev vedtaget som anført nedenfor:  

a. Seniorkontingent uændret 
b. Juniorkontingent uændret 
c. Familiekontingent kr. 2.500,- til familier med mindst ét betalende 

seniormedlem og i alt minimum tre betalende medlemmer. 
7. På valg var Per Schjølin, formand samt Kurt Bierbaum, best. medlem – begge 

blev genvalgt. 



To suppleanter blev valgt: 1. Tina Falk Andersen og 2. Tina Kentorp.  
8. To revisorer og én revisorsuppleant blev valgt: Flemming Kloster og Jørgen 

Madsen og som suppleant Bent Juul. 
9. Eventuelt: Henrik Skov roste bestyrelsen for sit arbejde i det forgangne år, 

særligt seniortræning om søndagen blev fremhævet. Dirigenten takkede 
herefter for god ro og orden. 

 
Ref. Helle Schjølin, 20.9.2008 
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