
Dagsorden medlemsmøde i JTK 
 

Hermed indkaldes til medlemsmøde i JTK den 11. september 2010 kl. 0930 i Klubhuset. 

 

Dagsorden som følger  

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for året 2009, samt information om klubbens foreløbige 

økonomiske status for året 2010 

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

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingent 

6.1. det indstilles fra bestyrelsen at kontingentet for ungseniorer ændres med kr. 25 til kr. 650 

6.2. det indstilles fra bestyrelsen at kontingentet for pensionister ændres med kr. 50 til kr . 675 

7. Bestyrelsen stiller forslag om og anmoder om tilladelse til at arbejde sammen med Roskilde Tennis klub 

for en evt. flytning af tennishallen i Darup til Himmelev og samtidig få udbygget hallen så Jyllinge har 

rådighed over to baner. 

8. Valg til bestyrelse. På valg Per Schjølin og Kurt Bierbaum 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

10. Evt.  

 

Der startes med morgen mad fra kl. 0900 i klubhuset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REFERAT AF JTK MEDLEMSMØDE 11. SEPTEMBER 2010 
 

 

1. Valg af dirigent 

Henrik Skov Valgt til dirigent – medlemsmødet lovligt varslet. 

 

2. Bestyrelsens beretninger for det forløbne år. 

FM, senior- og juniorformandsberetninger vedlægges sidst i referatet. 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for året 2009, samt info om klubbens foreløbige 

økonomiske status for året 2010.  
        Gennemgået og kan ses på JTK hjemmeside 

 

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

• Status familiekontingent - 14 familier tilmeldt i 2009. 

• Der er budgetteret med en medlemsforøgelse til 350 medlemmer. 

• Differentiering i kontingent – administrativ forenkling/større gennemsigtighed 

• Sponsor: ny sponsor på bedding (ingen navne) 

• CBB – JTK er tilmeldt CBB mobiltelefoni som forening. Har man CBB mobilabonnement kan man 

støtte JTK ved at tilmelde sig 

 

5. Behandling af indkomne forslag 
Mail modtaget med spørgsmål til juniortræning – vil blive behandlet af juniorudvalget 

 

6. Fastsættelse af kontingent 
6.1. det indstilles fra bestyrelsen at kontingentet for ung-seniorer ændres med kr. 25 til kr. 650 

6.2. det indstilles fra bestyrelsen at kontingentet for pensionister ændres med kr. 50 til kr. 675 

Kontingentændringen blev vedtaget. 

 

7. Bestyrelsen stiller forslag om og anmoder om tilladelse til at arbejde sammen med Roskilde Tennis klub 

for en evt. flytning af tennishallen i Darup til Himmelev og samtidig få udbygget hallen så Jyllinge har 

rådighed over to baner. 

Medlemsmødet giver sin store opbakning.  

Følgende bemærkninger blev givet: 

• Bekymring for om det bevirker at JTK aldrig får egne hal i Jyllinge 

• Svar: Hallen i Darup er flytbar, men RTK vil gerne have en ny hal. Projektet er på sit indledende 

stadie og får at kunne bygge en ny hal ved siden af den eksisterende i Himmelev kræves en ændring 

af lokalplanen. 

 

8. Valg til bestyrelse. På valg Per Schjølin og Kurt Bierbaum 
Per Schjølin genvalg som formand, 

Kurt Bierbaum ønskede ikke genvalg. 

Tina + Tina genvalgt som suppleanter 

 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
Flemming Kloster og Jørgen Jensen genvalgtes som revisorer. Flemming Brix valg som revisorsuppleant. 

 

10. Evt.  

Bemærkninger til brug af revisorer:  

Evt. interne revisorer har samme juridiske ansvar som eksterne revisorer.  Vi har statsautoriserede 

revisorer som gennemgår regnskabet i JGI – kræver en vedtægtsændring at justere på dette. 

 

Torsdagsmix: 
Lotte fortsætter som ankerdame – og det er vi glade for. 



Luffe:  
Tak til Kenni for indsatsen igen i år. 

 

Ang. Tophallen i Ølstykke.  

Endnu intet hørt, men regner med samme tider som sidste år. 

 

 

 

Referent: Kirsa Hansen                                                                Dirigent: Henrik Skov 
 

 

 

 

Vedlagte beretninger fra bestyrelsen jfr. ovenstående: 

 

2.a: Formandens beretning: 

Formandens beretning ved medlemsmøde i JTK – Jyllinge Tennisklub den 11. september 2010. 

Kære tennisspillere, så blev det igen sensommer og indgang til efteråret. Som altid betyder det snarlig 

nedlukning af vores tennisanlæg, indtil vi igen kan tage hul på en ny sæson til foråret. 

Jeg synes selv at sæsonen i år er gået urimeligt hurtigt, med alt for lidt tid til tennis, men det er nok andre 

forhold der er skyld i det. 

Vejret har i det store hele vist sig fra sin gode side i forårssæsonen, men med alt for meget regn efter 

sommerferien. Det er derfor nok blevet klart for alle, at vi i den kommende sæson er nødsaget til at få 

renoveret bane 3 & 4 i lighed med de to baner vi fik renoveret sidste vinter. 

Renoveringen af bane 5 & 6 har med alt tydelighed vist, at det er en nødvendighed for at banerne kan blive 

hurtigt klar efter regn, ligesom vi har undgået den sædvanlige sandkasse på bane 6.  

Hvad anlægget angår, skal jeg i øvrigt som altid opfordre alle til at giver en hånd med for at vedligeholde og 

reparere når der er brug herfor. Det gælder ude som inde –  det er en rigtig god fornemmelse man får efter 

man har fejet gulvet i klubhuset – det skulle I prøve! 

Som I ved, fik vi i sidste år tilkendt et beløb på kr. 200.000 til omlægning af banerne 5 & 6. Vi er har derfor 

ansøgt om at få tildelt endnu kr. 250.000 fra renoveringspuljen i Roskilde Kommune, og havde egentlig fået 

stillet i udsigt, at vi ville få tilkendt beløbet her til efteråret, da puljen var opbrugt f.s.v. angår tildelingen i 

foråret.  

Stor var derfor min undren, da jeg blev ringet op at Lars Lindskov i onsdags, som undrede sig over at RIU 

ikke havde anbefalet at JTK skulle tildeles noget. 

Lars lovede sammen med Claus Larsen (JGI) soc.dem. at stemme imod anbefalingen fra RIU, men kunne 

ikke garantere at vi fik andel i puljen. Det var derfor glædeligt at Lars sent onsdag aften kunne sende mig en 

SMS om at forslaget var blevet nedstemt, ligesom Claus Larsen i går kunne e-maile at også han regnede 

med at vi ville få pengene. Vi skal stadig ikke juble, men håbet om at vi får tilkendt en del af puljen lever altså 

stadig i bedste velgående, og jeg håber at have fået den endelige tildeling i næste uge. 

Med hensyn til JGI samarbejdet, har det forgangne år kørt let og smertefri. Vi er igen blevet inviteret til 

samtale med bestyrelsen i Jyllingehallen, hvor jeg fik lejlighed til at fortælle om de tanker og visioner vi har i 

JTK. Det har jf. førnævnte forvirring omkring tildeling af midler fra vedligeholdelsespuljen vist sig som en god 

idé at bedrive lidt lobbyarbejde, da Lars Lindskov er fungerende formand for bestyrelsen i Jyllingehallen. 

Træningen i Jyllinge tennisklub har som forrige år kørt godt, selvom det gav nogle udfordringer at få det hele 

til at gå op, efter vi måtte sige farvel til Joakim Völler. Heldig vis har vi efter megen søgen og hjælp fra Einar 

og Hans Jørgen fået en aftale med Richard, som har varetaget træningen efter sommerferien. 



Det er derfor også en stor glæde at kunne oplyse, at vi igen i år har haft en tilgang af juniorspillere. 

I det forbindelse skal der også lyde en stor tak til vores trænerteam, som engageret har været med til at gøre 

det sjovt at spille tennis i JTK. 

I april måned var Henrik Sørensen igen mand for at arrangere en tennisrejse, der i år gik til Belek i Tyrkiet. 

Det er glædeligt at kunne fortælle, at vi til tennisrejsen i år havde 38 tilmeldte som var ny rekord. Jeg er 

sikker på at vi også næste år vil kunne slå rekord med tilmeldinger, da jeg uden at blinke kan sige at turen 

var en overordentlig stor succes. Godt hotel, god mad – om end meget ! og solskin fra morgen til aften. 

Jeg er sikker på at Henrik får opbakning til at arrangere endnu en tur – og en stor tak for det store arbejde 

skal lyde herfra til Henrik. 

Det er også en stor glæde at kunne konstatere, at vi i år er helt oppe på 39 tilmeldte til aftenens klubfest 10 

flere end sidste år – det største antal så længe jeg har været med –Som jeg sagde sidste år kunne det være 

dejligt om der var så mange tilmeldinger til klubfesten, at vi ikke kan holde det i klubhuset. Det er nu kommet 

så vidt, hvorfor vi er glade for at kunne låne beboerhuset i Hasselparken i aften. 

Som det fremgår af dagsordenen er Kurt Bierbaum på valg i år. Kurt har i de sidste år gjort en stor indsats 

for at passe anlæg og baner – ikke en nem opgave når man samtidig skal passe et fuldtidsjob. Om det er 

derfor skal jeg ikke kunne sige, men Kurt har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen og til jobbet som 

baneformand. Jeg synes derfor at vi skal takke Kurt for hans store indsats, og håbe han så igen får tid til at 

spille en masse tennis og samtidig nå alle fødselsdagene hos børnebørnene. 

Heldigvis har vi været i stand til at finde en alternativ løsning for posten som baneformand, idet 4 friske 

”unge” herre fra pensionistholdet har indvilget i at ville tage kampen op med pasning af bane o.s.v. Tak fordi 

I var til at overtale, jeg er sikker på at opgaven er i gode hænder. 

Jeg vil også gerne give punktet om evt. samarbejde med Roskilde Tennisklub f.s.v. angår en ny tennishal et 

par ord med på vejen. Vi har erfaret at Roskilde Kommune har planer om at udlægge hele området i Darup 

til udgravning af grus. Det betyder at den tennishal som Roskilde Tennisklub har på området skal rives ned 

og flyttes til anden location – sandsynligvis Himmelev. Da vi fik oplysning om dette var det oplagt at spørge 

om vi I JTK havde mulighed for at få bygget 2 baner til os i tilknytning til en evt. ny tennishal. Godt nok ikke 

beliggende i Jyllinge, men tæt på og med gode offentlige busforbindelser. 

Tidsplanen er ikke kendt i skrivende stund, men det oplyses, at området i Darup skal udlægges senest i 

2018. Vi er af den overbevisning, at hvis vi i Jylling Tennisklub sammen med Roskilde Tennisklub presser 

på, kan vi fremskynde bygningen af en ny tennishal nogle år. 

Det ønskværdige var selvfølgelig, at vi kunne bygge en selv på grusbanen, men her er problemet både 

lokalplan og penge – det næstbedste må derfor være at få den fulde råderet over min 2 baner i 

overkommelig afstand fra Jyllinge. 

Vi har talt med bestyrelsen i Roskilde Tennisklub såvel som med Lars Lindskov om muligheden, og både 

RTK og Lars Lindskov synes planen var værd at gå videre med. Vi opfordrer derfor medlemmerne i JTK til at 

give os bemyndigelse til at arbejde videre med sagen. 

Til slut skal jeg også huske at takke vore nye sponsorer og ikke mindst sponsorudvalget som at arbejdet 

ambitiøst med at skaffe sponsorer til klubben. Men der er plads til langt flere sponsorer, så kender i 

virksomheder hvor ”pengene hænger løst” er der altid plads til et skilt mere. 

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

en god fest i aften for dem som er tilmeldt. 

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

Per Schjølin 

Formand 



2.b: Seniorudvalgets beretning: 

Så er der igen gået et år fra vi sad her sidst og vi kan i seniorafdelingen endnu en gang gøre status over, hvad vi har 

gjort godt og skidt og hvad vi skal gøre fremadrettet. 

Jeg vil starte med at sige, at vi i år har fået 27 nye seniormedlemmer i klubben, så vi er nu oppe på 184 seniorer i JTK. 

Det er faktisk ”ikk så ringe endda” som de siger i Jylland og jeg er sikker på, at så længe vi formår at skabe aktiviteter 

og tiltag - tager fælles ansvar for klubbens faciliteter og hvis alle bidrager til et godt socialt sammenhold, så vil trenden 

fortsætte.    

Igen i år tyvstartede nogle af os sæsonen med en kombineret træningslejr og ferie til Belek i Tyrkiet.  34 seniorer og 2 

trænere havde en dejlig tur, med mange oplevelser - både tennismæssige, sociale og kulturelle. Ingen af os er vist 

blevet markant bedre tennisspillere, men det var f.. hyggeligt. Der er lavet en DVD med billeder og video fra turen til 

alle deltagere og hvis andre skulle få lyst til at se den, så står der et eksemplar til udlån her i skabet. Skulle nogle sidde 

og ærgre sig over de ikke var med, så kan jeg fortælle at der i øjeblikket arbejdes på en tilsvarende tur til afholdelse i 

enten uge 14 eller 15 til næste år. 

I sæsonens løb har vi holdt fast i en del traditioner: 

Torsdags Mix er igen blomstret op efter et par år med vigende tilslutning. Der bliver spillet meget god tennis og så er 

det er smadder hyggeligt. Torsdag-mix er også en rigtig en rigtig god indgangsvinkel for de nye medlemmer til at blive 

integreret i klubben og lære andre at kende, så jeg kan kun opfordre til, at endnu flere møder op om torsdagen. Stor 

tak til Lotte Bjarnholt, som har været trofast (og meget håndfast) tovholder på torsdags-mix. Personligt håber jeg hun 

vil påtage sig opgaven igen i næste sæson 

Team Turneringen. En samlet bestyrelse havde før sæsonopstart besluttet at indføre et gebyr for at deltage i denne 

turnering. Det har affødt mange kommentarer. Den dybere årsag til beslutningen var, at der havde været mange 

beklagelser over boldenes kvalitet samtidig med, at de gange vi så stillede nye bolde frem, forsvandt de bare. Man skal 

huske på, at vi i sådan en turnering faktisk bruger 40-50 rør bolde hvis de skal udskiftes hver gang, så jo oftere vi skifter 

ud, jo større er udgiften.  

Til trods for gebyret fik turneringen alligevel 32 deltagere, hvilket må siges at være rigtig flot. Der er blevet spillet 

meget god bold og mange middage er endt temmelig sent. I år var det hold A der til sidst kunne løbe med 

mesterskabet. Tillykke til dem.  

Så er der klubbens Pensionisttennis eller Golden Age som der står på banereservationerne. Et rigtig socialt 

arrangement hvor 20-25 seniorer hver onsdag formiddag mødes til morgenbrød, gammel dansk og en pilsner eller 

fler’. Der bliver vist fortalt mange gode løgnehistorier, men jeg tror også der også bliver spillet lidt god tennis 

indimellem. En stor succes, som vi kan takke tovholderne Ole & Anne Jensen for. Genvalg til næste år ? 

Senior træning. Vi valgte i år at indføre brugerbetaling for seniortræning. Ikke for at få penge i klubkassen, men for at 

minimere klubbens udgift. Reelt set koster det ml 300 og 500 kr i timen at køre seniortræning, så det er bestemt ikke 

en overskudsforretning. Brugerbetalingen er blevet godt modtaget og der har været god fin tilslutning til holdene – 

især i perioden op til sommerferien.    

Holdkampe: 

Den stigende interesse for at spille holdkampe mod andre klubber har gjort, at vi i år har tilmeldt et hold mere, så vi nu 

har i alt 5 hold der repræsenterer JTK rundt omkring. 

Klubbens Veteran 35+ hold som spiller i Sjællandsserien og har i år spillet 5 kampe og med 2 sejre og 1 uafgjort 

sluttede de sæsonen på en flot 3’die plads i rækken.  

I veteran 40/ 45+ har vi haft 3 hold spillende i hhv. serie 2, serie 3 og serie 5 og alle hold har klaret sig meget 

tilfredsstillende. Holdet i serie 5 sluttede faktisk som ubesejret og rykker derfor op i serie 4 i næste sæson. 



Så har vi vores Seniorhold der kun er for herrer. Puljen gav desværre kun mulighed for 4 kampe i år, men med kun 1 

nederlag kan de også gå på velfortjent vinterferie.  

Hvis flere skulle have lyst til at prøve kræfter med holdtennis, så vil der sidst på vinteren blive udsendt en 

tilmeldingsliste, hvor man kan skrive sig på. Så bliver flest mulige placeret på de relevante hold. 

Stor tak til alle holdkaptajnerne for det store arbejde de yder med at holde samling på holdene, indrapportere 

resultater og meget andet. Uden dem som indpiskere, vil vi ikke være så velrepræsenteret i  turnerings-tennis. 

Et emne der hedder ”Nye tiltag” 

Seniorafdelingen er som bekendt vokset meget de senere år og det er jo positivt. Men skal den udvikling fortsætte, er vi 

også nødt til at igangsætte og udvikle nye interne turneringer og sociale arrangementer Og det kræver ressourcer der 

overstiger mine. Jeg vil derfor inden næste sæsonopstart forsøge at etablere et decideret turnerings- og arrangement 

udvalg og håber at nogle af jer vil tage bolden op og indgå i sådan et udvalg. Der bliver ikke tale om nogen stor 

arbejdsindsats, men bare at varetage enkelte målrettede opgaver, til gavn for os alle.  

Klubmesterskaberne skal også lige nævnes. Der har i år været mange tilmeldinger og det, at vi i år har oprettet rækker 

for 60+ medlemmer, er blevet vel modtaget.  

Desværre har nogle rækker haft svært ved at komme i gang med sine kampe og få dem afviklet i tide, hvorfor der i år 

ikke spilles om mesterskabet i Herre double og Mix double i A-rækken. Det er lidt ærgerligt - også for os andre, der har 

set frem til disse meget seværdige kampe.  

Fra næste sæson vil der blive indført helt nye regler omkring tilmelding og afvikling af klubmesterskabet og de 

indledende kampe vil kunne påbegyndes allerede fra slutningen af maj måned. Men det hører I mere om til den tid  

Vi er nu ved at være fremme ved årets finaler, så jeg vil slutte af med at ønske alle deltagere held og lykke. 

Henrik Sørensen -  Seniorformand       

 

2.c: Juniorudvalgets beretning: 
 


