
 

 

 

Jyllinge Tennis- & Paddelklub 
 

Medlemsmøde 
Lørdag d. 26. september 2020 

 
 

 
1. Valg af dirigent  
 
2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år   
 
a) Formandens beretning 
b) Seniorformandens beretning   
c) Ungdomsformandens beretning  
 
3. Forelæggelse af regnskabet for 2019 og det foreløbige indtil dato for 2020.  
 
4. Redegørelse for klubbens aktivitetsplaner samt forelæggelse af budget til orientering  
 
5. Behandling af indkomne forslag.   
Forslag til behandling på medlemsmødet skal være bestyrelsen i hænde senest 12/9-2020 
 
6. Fastsættelse af kontingent   
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser for det kommende år.  
 
7. Valg af bestyrelse og suppleanter   
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg jf. vedtægterne:   
 
a)  Formand: Per Schjølin genopstiller ikke. Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til kandidater. 
 
b)  Følgende menige bestyrelsesmedlemmer er på valg: 

 b1) Tina Falk, ønsker ikke genvalg. Der ønskes forslag til kandidater, der har ønske om enten af 
  får ansvaret for senior- eller juniordelen. 
 
 b2)  Katja Wigh Karlsen, ønsker genvalg 

 b3)  Henrik Skov, ønsker genvalg 

 b4)  Bestyrelsen foreslår Majbrit Glenert som valg til bestyrelsen med ansvar på Padel. 

 b5)  Der ønskes forslag til en kandidat til at besætte posten som baneformand. Kandidaten skal 
  have interesse i at stå med ansvaret for klubbens anlæg og baner. 
c) 2 suppleanter: Der ønskes 2 kandidater til at besætte posterne som suppleanter. 
  
8. Eventuelt.   
Evt. punkter herunder kan ikke bringes til afstemning. 



 

 

 
Referat af medlemsmøde Jyllinge Tennis- & Paddelklub 

lørdag d. 26. september 2020 

 
Formanden bød velkommer 
 
1. Valg af dirigent   
 
Stig Person blev valgt som dirigent. Mødet var indkaldt 2 dage for sent, men medlemsmødet 
accepterede mødet som beslutningsdygtigt og det forsatte jf. agendaen. 19 medlemmer var mødt 
op, bestyrelsen minus Henrik Skov (6) Stig og jeg. I alt 27 
 
2. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år   
 
a) Formandens beretning (vedhæftet) 
b) Seniorformandens beretning (vedhæftet) 
c) Ungdomsformandens beretning (vedhæftet) 
 
3. Forelæggelse af regnskabet for 2019 og det foreløbige indtil dato for 2020.  
 
Regnskabet for 2019 og foreløbige regnskab indtil dato for 2020 godkendt. 
 
4. Redegørelse for klubbens aktivitetsplaner samt forelæggelse af budget til orientering  
 
Kenni gennemgik budgettet og der var ingen indvendinger. Godkendt 
 
5. Behandling af indkomne forslag 
 
Ingen indkomne forslag 
 
6. Fastsættelse af kontingent  
 
Kontingentet blev godkendt 
 
7. Valg af bestyrelse og suppleanter  
 
Formanden Morten Aagreen blev valgt   
Katja Wigh Karlsen blev genvalgt 
Jette Bekker blev valgt 
Henrik Skov blev genvalgt 
Maibrit Glenert blev valgt til Padel afdelingen 

 

Suppleanter:   
Henrik Hansen blev valgt  
Tina Kentorp blev valgt 
 
Situationen vedr. en baneformand blev diskuteret, og det tages op igen senere. 
 



 

 

 
 
8. Eventuelt.  
 
Der var forslag om, at sætte 80.000kr. af i 2020 budgettet, så der bliver et nul resultat til den nye 
bestyrelse. Dette pga. den udgift der kommer ved at skifte låsene på banerne. 
JGI's næstformand Jan Brink Pedersen holdt et indlæg 
Der blev sagt tak til Tina Falk og Per Schjølin  
 
Referent: Helle Flaga 
 
 
 
____________________________________________ 

Helle Flaga 
 
 
 
____________________________________________ 

Stig Persson 



 

 

 

Formandens beretning 
 
Kære medlemmer af Jyllinge Tennis & Padel Klub, så nåede vi dagen, som jeg har valgt, skal være 
min sidste dag som formand for vores dejlige klub. Det har været en lang rejse med utroligt mange 
gode og spændende oplevelser, som jeg ikke har villet være foruden, og som jeg aldrig har fortrudt 
at have brugt tid og kræfter på. 
 
Det sidste år, har dog været en anderledes oplevelse på grund af den verserende pandemi, som 
påvirker os alle, og dagligt påvirker os alle. 
 
Heldigvis fik vi som tennisklub lov at åben op forholdsvist tidligt i forløbet, og det betød, at vi trods 
alt har fået mulighed for en sæson som ligner det den plejer. Der har derfor være træning, 
torsdagsmix, grill og spil osv. – fuldstændigt som vi plejer – bare med afstand. 
 
Netop på grund af udsigten til en længerevarende nedlukning i marts måned, besluttede vi i 
bestyrelsen, at vi skulle opsige samarbejdet med Trænerhuset under Dansk Tennis Forbund. 
Samarbejdet har været medvirkende til en god og stabil periode i forhold til trænerstaben, men 
var også dyr med udsigt til nedgang i træningen som følge af Covid 19. 
 
Det har da også vist sig at være den rigtige løsning, og heldigvis har vi haft trænere blandt vores 
medlemmer, som kunne overtage træningen da vi startede op, og på kompetent vis køre den 
videre for både juniorer og seniorer. Så her skal lyde en stor tak til hele trænerteamet for det 
arbejder der er blevet lagt i at få træningen til at køre hen over sommeren. 
 
I tilknytning hertil, var glæden derfor stor, da vi herover sommeren skulle finde en mere varig 
løsning på trænersituationen, og vi fik mulighed for at tilknytte Anna som cheftræner. Anna er 
udover at være en af Danmarks bedste kvindelige tennisspillere og en vanvittig dygtig træner, som 
jeg er sikker på vi får stor glæde af fremover. At vi er så heldige, at Anna derudover flytter til 
Jyllinge i efteråret, får det hele til at gå op i en højere enhed. 
 
Tak til Katja, for at spore muligheden for at tilknytte Anna. 
 
Som de fleste nok har opdaget, indgik vi i foråret samarbejde med Wannasport – en portal som 
udbyder ledige idrætsfaciliteter til brugere af deres app. Wannasport har indgået aftale med 
Roskilde Kommune, og vi har derfor særlige gunstige vilkår, i forhold til det gebyr vi betaler 
Wannasport for at udleje vores baner. Det betød at vi i foråret og under sommeren oplevede en 
mængde spillere der benyttede vores baner – primært padelbanerne – og som ikke var 
medlemmer. 
 
Var det så en god idé vil nogen nok spørge. Ja, det var en god idé. Vi har fået en indtægt i 
omegnen af kr. 90.000, - som vi kan benytte til klubbens drift og aktiviteter. Derudover har det 
også betydet, at vi har fået en del nye medlemmer – ikke mindst padelspillere, men også 
medlemmer der spiller tennis. At vi så har måtte leve med, at vi skal booke baner, når vi vil ned at 
spille, er en beskeden pris. Det skal her nævnes, at medlemmer i klubben har mulighed for at 
booke baner 1 dag tidligere en Wannasport, hvorfor der stadig er stor mulighed for at kunne spille 
på det ønskede tidspunkt, så længe man husker at booke banen. 
 
 



 

 

 
 
 
Nå, det er jo også her, jeg normalt omtaler vores dejlige tennisrejse, som vi er mange der nyder at 
deltage på hvert år. Vi kommer dog ikke uden om, at Covid-19 også her gjorde sin indflydelse 
gældende og satte en stopper for at kunne rejse. En rigtig ærgerlig konsekvens, som satte en brat 
stopper for en uafbrudt serie af dejlige tennisrejser med gode venner og måske lidt tennis-læring. 
Som det ser ud nu, har vi besluttet at vente med beslutningen om at rejse næste år. Hvis 
pandemien udvikler sig som vi alle håber, kan vi måske nå at programlægge en rejse, men tiden er 
knap, så nu må vi se. 
 
En lidt mere kedelig ting vi har kunnet konstatere i løbet af året er, at en del besøgende spiller på 
vores baner uden at have deres medlemskab i orden. Vi har desværre rigtig mange nøgler i omløb 
hos tidligere medlemmer, og de cirkulerer desværre rundt blandt folk i alle aldersklasser. 
 
Vi havde derfor muligheden for at lave en nøgleombytning eller som alternativ få vores løse 
udskiftet med en elektronisk lås, som kan lukkes op med nøglebrikken vi også bruger til klubhuset. 
Vi har valgt den elektroniske lås, og igangsætter arbejdet så det er færdigt når vi indleder den nye 
sæson 2021. 
 
Den elektroniske lås giver os mulighed for at disable nøglebrikker for tidligere medlemmer der ikke 
har betalt kontingent, og i det hele taget sikre, at man ikke kan komme ind på banerne, hvis der 
ikke er betalt. 
 
Når vi nu er ved ubudne gæster, skal også lige nævnes et stadig tilstedeværende problem med 
personer – uden at nævne alder – der tager ophold på vores arealer i de sene timer, og alt for ofte 
efterlader området med knuste flasker, øldåser og andet skrald. Senest også med en graffiti på 
vores mur mod øst. 
 
Desværre er det lettere sagt end gjort at komme til livs, og jeg kan kun opfordre alle til at skride 
ind hvis de oplever folk på området, som ikke har andet for øje end at holde en ”fest”. 
 
Vi skal dog også huske på, at vi heldigvis er i overskud af gode oplevelser i vores klub, der er et 
frirum og altid er en glæde at komme ned til. Det skal vi huske på og værne om, og på den måde 
kan vi sikre en stadig tilgang af nye medlemmer, der danner grundlag for klubbens fortsatte 
eksistens. 
 
I den forbindelse er det en fornøjelse, at vi har mulighed for at anbefale en ny formand til valg på 
mødet her. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været en kamp at få en kompetent 
kandidat til at melde sig. Det større var glæden, da Morten sagde ja til at ville varetage posten. Jeg 
håber på jeres opbakning til bestyrelsens anbefaling, ser med spænding frem til valget. 
 
Det er desværre ikke den eneste post vi har manglet kandidater til. Som anført i dagsordenen, er vi 
også på udkik efter et nyt bestyrelsesmedlem, som vil tage ansvaret for vores seniorafdeling og 
udvikling af samme. Tina har bestridt posten på bedste vis, siden Stig valgte at udtræde af 
bestyrelsen. Vi har fortsat den positive udvikling af seniorafdelingen under Tinas vinger, og der 
skal derfor lyde en stor tak for dit arbejde i bestyrelsen, ikke mindst fordi du har haft mod på at 
bestride flere forskellige poster i de år du har siddet i bestyrelsen. En stor tak skal lyde herfra, for 
det store arbejde du har ydet. 
 
 



 

 

 
 
 
Jeg håber derfor der blandt de tilstedeværende vil være nogen, som har mod på at varetage 
opgaven som ansvarlig for seniortennis, og udviklingen af samme. 
 
I forlængelse heraf, skal bemærkes, at vi i har set stor tilslutning fra nye padelspillere, som alene 
ønsker at spille padel. Vi er efterhånden så mange medlemmer, der alene spiller padel, at vi har 
ønsket at udvide bestyrelsen med et medlem, der decideret har ansvaret for padel. Bestyrelsen 
har derfor indstillet Majbritt som nyt bestyrelsesmedlem, som vil få Padel som primært 
ressortområde. 
 
Posten som ansvarlig for seniorområdet er derfor også blevet lettet, og jeg håber derfor at nogle 
blandt de fremmødte vil tage handsken op, og stå for udviklingen af vores seniortennis.  
 
Nå, når alt kommer til stykket, er jeg sikker på, at vi også i fremtiden har en fantastisk klub hvor vi 
kan spille tennis og Padel i Jyllinge. 
 
Og her er det vel tiden, hvor vi skal bevæge os ned at memory lane. Jeg har i mine mange år i 
bestyrelsen for Jyllinge Tennis og Padle Klub arbejdet sammen med altid engagerede og gode 
bestyrelser, som altid har bestået af mennesker, der har haft hjertet på rette sted og som har villet 
det bedste for udvikling af klubben. Mange af dem er blevet venner for livet og en enkelt har vi 
desværre også måtte sige farvel til. 
 
En stor tak skal lyde til Ole Jensen, som varetog vores anlæg i mange år, og som altid var 
imødekommende over for nye mennesker. Jeg har sågar opkaldt et slag efter Ole. Desværre afgik 
Ole ved døden for nogle år siden, men du vil altid være i mit hjerte. 
 
En stor tak skal også lyde til alle jer andre, herunder Kresten Sloth, Peter Sparholt, Henrik 
Sørensen, Helle Flaga, Lene Thøgersen, Hanne Bagger, Lars Jensen og Lone Tangbjerg. 
 
Til dem jeg ikke har nævnt, er min taknemmelighed ikke mindre, det er bare svært at huske så 
mange år tilbage, når ikke alt er lagret elektronisk. 
 
 Ikke mindst tak til vores nuværende bestyrelse der har bestået af Erik, Kenni, Tina, Henrik Skov, 
Katja og Bente. Tak for godt samarbejde og med stor tiltro til, at I sammen med de nye kræfter, vil 
kunne føre videre mod nye mål. 
 
Og hvad har vi så nået i alle disse år, tja for at tage det fra en ende af, har vi fået: 
 

1. omstruktureret JGI og prisen for medlemskabet,  
2. flyttet baner og tilføjet 2 yderligere tennisbaner,  
3. etableret 2 padelbaner som den første tennisklub i Danmark 
4. været medvirkende årsag til etablering af padel under DTF 
5. Etableret tennisrejser som nogle af de første tennisklubber 

Men der masser af områder der mangler og hvor der stadig skal sættes mål, ikke mindst ønsket 
om at få egne indendørsfaciliteter. 
 
Jeg er overbevist om, at den nye bestyrelse vil arbejde målrette og ihærdigt for at nå nye mål til 
glæde for os medlemmer. Opbakningen skal i hvert fald lyde herfra. 
 



 

 

 
 
 
Jeg håber alt godt for fremtiden for Jyllinge Tennis & Padel Klub, og glæder mig til at følge med på 
sidelinjen. 
 
Tak for mange gode år som formand for klubben og de bedst ønsker for fremtiden. 
 
Per Bach Schjølin 



 

 

 
 

Seniorformandens beretning 
 

Sæsonen har stået i Coronaens tegn. Vi startede en sæson uden standerhejsning, som ellers er en 
fast tradition –ja, vi var i tvivl om vi overhovedet kunne komme til at spille - men heldigvis 
genåbnede Danmark langsomt op og vi kunne starte sæsonen langsomt op med visse restriktioner. 
Det betyd bl.a. at vores træningshold kun kunne have et begrænset antal deltagere- og dermed 
blev vores senior trænings hold hurtigt besat. 
 
Igen i år har vi haft torsdagsmix med varierende deltagelse. Husk torsdags mix er for alle, øvede, 
let øvede samt nybegyndere, tennis og padel spillere. Torsdagsmix er en god mulighed for at prøve 
at spille med andre på både højere og lavere niveau end dem man spiller med til daglig – det er 
også chancen for at få nye makkere. Tak til Erik og Stig for at være tovholdere på denne event. 
Tina Kentorp og Bente Ravn har stået for vores fredags spil og grill. Igen en god mulighed for at 
komme til at lære andre spillere at kende, og deltage i det sociale liv i klubben Tak til Tina og Bente 
for indsatsen. 
 
En anden fast event er vores ”Golden Age” (+55) spillere, som holder traditionen ved lige, og 
hygger og spiller fra kl. 9 til 12 hver onsdag formiddag. Dejligt at se, det sammenhold der er blandt 
spillerne.  
 
I skal ikke være i tvivl om at vi gerne havde lavet andre sociale arrangementer, men pga. covid-19 
har vi måtte sætte på stand by. Vi har dog nogle gode ideer til næste års sæson, som forhåbentlig 
bliver mere normaliseret. 
 
Husk – alle er velkommen til at komme med ideer til arrangementer, og tilbyde deres hjælp ved 
disse arrangementer. 
 
Sidste år rykkede vores 1. hold op i 3. division. Det har givet dem nogle hårde kampe, men de har 
formået at blive i divisionen og endte på en 5. plads. Vores 2. hold spiller i Liga 4 øst pulje 3. De 
endte på en 6. plads ud af 8 hold. 
 
I år har vi valgt at afholde vores klubmesterskaber som en Cup turnering. Det betød at vi havde 
indledende kampe for 14 dage siden. Det blev til mange gode kampe.  Det er skønt at se når der er 
så stor aktivitet på banerne. Vejret var også med os – ca. 15 min efter den sidste kamp var færdig 
åbnede sluserne og regnen stod ned. I dag afholdes finalerne, og vi håber selvfølgelig på tørvejr og 
mange tilskuere. Kom og bak op om finalisterne. 
 
Tak for denne sæson og for denne gang som senior formand. 
 
 
Tina Falk Andersen 



 

 

 
 

Juniorformandens beretning 2020. 
 

Det har jo på alle mulige måder været et meget mærkeligt år med Corona, Henning, der stoppede 
etc. Det har selvfølgelig givet nogle udfordringer på juniorsiden ikke at have en cheftræner, der 
havde det store overblik over spillere, hold og træning. Man må så bare sige, at vi har været så 
heldige at vi har haft nogen, der hurtigt tog teten og fik lagt et program for træningen. Morten 
Falkenberg indvilligede i at tage rollen som cheftræner på sig, selvom han nok ikke havde 
forestillet sig, at det blev til noget. Da vi så, heldigvis, fik lov til at komme på banerne igen før 
sommerferien, fik han hurtigt lagt et program sammen med vores kompetente juniortrænere 
Anders Hofmann og Julie U. Jessen. Vi fik besat de lidt større juniorhold rimelig hurtigt og så har vi 
haft et samarbejde sammen med Ledøje-Smørum hvor vi bl.a. har haft et fælles U8 hold sammen 
med Frederik som er cheftræner i Ledøje-Smørum. Et tiltag som Henning i sin tid havde aftalt med 
Frederik. 
 
Vi fik træningen op at køre, og vi fik meldt hold til turneringer. Her skal der lyde en kæmpe tak til 
de forældre, der har været holdledere for de forskellige hold: Stine for U8 sammen med Ledøje og 
Henrik for U10 og Dorthe Sølling for U12/U14, Anders tog tjansen for 15+. Det havde ikke kunnet 
lade sig gøre uden dem. 
 
Morten valgte op til sommerferien, forståeligt nok, at trække sig som cheftræner grundet 
familieforøgelse og arbejde, og der stod både Anders og Julie klar til at tage det ekstra ansvar på 
sig, så vi kunne fortsætte træningen forholdsvist upåvirket. Det er temmelig sejt gået. 
Så fik vi fat på Anna, der kunne træde til som cheftræner lige efter sommerferien, og at hun 
samtidig var ved at købe hus i Jyllinge, og dermed bliver en del af byen og klubben var noget nær 
et lykketræf. Vi glæder os til det videre samarbejde. Hverken ben eller hjerne får lov til at stå stille 
under Annas træning, så det kan vi godt se frem. 
 
Anna har et rigtig godt øje for at det sociale er super vigtigt for vores børn, for at opretholde 
glæden ved at spille tennis, så vi vil prøve alt det vi kan, på trods af Corona, at få skabt det i 
klubben. Vi havde en dejlig familiedag, hvor store som små havde en fest. På fredag holder vi en 
lille junior afslutning for den udendørs træning med spil, boldlege og pizza.  
 
Anna har en del erfaring både i arbejdet med skoler og de mindre børn, så vi satser på at få gang i 
de lidt yngre børn også. Derudover håber vi på et fortsat arbejde med Ledøje-Smørum, da jeg tror, 
det kun kan være en fordel at lave samarbejde på tværs af klubberne både spilmæssigt og socialt. 
Vi satser også på vores egne juniortrænere, så her fuldførte Anders sidste år Coach-uddannelsen 
som træner, og har lagt et kæmpe arbejde i klubben her det sidste år med træning, og særligt 
efter Henning stoppede. 
 
Julie og Rasmus Hviid er lige nu på kursus i denne weekend, og kommer til at assistere Anna i den 
indendørs træning her til vinter. Anders blev student i sommers og skal egentligt videre ud og rejse 
her til efteråret, men alt er jo lige nu lidt usikkert med sådan noget, så nu må vi se. 
 
Men herfra skal der i hvert fald lyde en stor tak til vores trænere og forældre, der har ydet en 
ekstra indsats i den her noget turbulente periode. 
 
Katja Wigh-Karlsen 


