Referat af ordinær generalforsamling i Hvidovre Tennis afholdt tirsdag den 03.03.2020.
Der var i alt mødt 6 medlemmer og vor formand Lars Tranberg bød velkommen og foreslog vort
æresmedlem Ib Gunnar Nielsen valgt som dirigent for generalforsamlingen. Ib Gunnar blev enstemmigt
valgt, takkede for valget og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Som referant
valgtes Henrik Friis Petersen.
Formandens beretning:
Lars konstaterede, at 2019 havde været et godt år for Hvidovre Tennis. Der havde været en stigning i
medlemstallet på ca. 10 %. Sportsligt havde vi haft 7 hold der deltog i forskellige turneringer og vort
40+ hold blev Sjællandsmestre. Lars oplyste endvidere, at lyset i hal B, bane 2, vil blive lavet i maj 2020,
Samt at bestyrelsen var i dialog med Hvidovre Kommune om anlæg af en padelbane.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
Forelæggelse af årsregnskabet 2019 samt budget for 2020.
Vor kasserer Henrik Friis Petersen oplyste, at regnskabet udviste et overskud på kr. 71.262 som bliver
overført. I regnskabet var der som egenbetaling hensat kr. 100.000 i forbindelse med anlæg
af padelbane. Der var ingen spørgsmål til regnskabet, der blev enstemmigt vedtaget.
Budgettet for 2020 udvisende et overskud på kr. 30.500 blev uden spørgsmål enstemmigt vedtaget.
Gennemgang af klubbens politikker:
Lars oplyste at klubbens politikker var uforandrede.
Behandling af indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.
Valg af bestyrelse:
Lars Tranberg blev enstemmigt valgt som formand.
Jesper Jensen blev enstemmigt valgt til bestyrelsen og blev samtidig næstformand.
Henrik Friis Petersen fortsætter som bestyrelsesmedlem og kasserer.
Søren Friis Trebbien fortsætter i bestyrelsen.
Steen Mortensen fortsætter i bestyrelsen.
Thorkel Josias Bering-Jensen og Peter Garner fortsætter som suppleanter.
Som revisorer blev Karin Tranberg og Mie Friis Trebbien enstemmigt genvalgt.
Pamela Jacobsen fortsætter som suppleant for revisorerne.
Eventuelt:
Det blev aftalt, at Lars skulle kontakte Stadion vedrørende lyset på stierne udenfor for hallerne, samt finde
en løsning på koldtvandshanen i hallen, hvor vandet ikke bliver koldt. Jesper Jensen oplyste der eventuelt
kunne opsættes en drikkevands beholder. Manglende oprydning på banerne/hallen blev påtalt. Lars
oplyste, at bestyrelsen var klar over problemet og at der vil blive besked til spillere og trænere om at
oprydning skal foretages efter endt spil. På forespørgsel fra Lillian blev det bekræftet, at der også i 2020 vil
blive stillet baner til rådighed for Golden Cup. Bente efterlyste information om muligheder for etablering af

samspil på samme niveau mellem nye og gamle medlemmer. I samråd med vore trænere vil det blive
forsøgt at indføre et system som alle kan bruge.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

