
Ishøj Tennisklub ordinær generalforsamling mandag d. 13. marts 
Referat 

  

  
   
Dagsorden: 
  

1. Valg af dirigent.  
a. Michael Glud blev valgt 

 
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.  

a. Finn fremlagde beretningen, som blev godkendt med applaus uden bemærk-
ninger 
 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget herun-
der fastsættelse af kontingent for det indeværende år. (bestyrelsen foreslår uæn-
dret kontingent)  

a. Leif fremlagde regnskab, med kommentarer til enkelte af posterne med store 
udsving. Bl.a. klubhusdrift, hvor budget var overskredet med 11.000 kr., som 
er brugt til møbler, vinduer og belysning, som jo er til stor glæde og meget 
brugt af de fleste i klubben. 

b. Regnskab og budget blev herefter godkendt med applaus uden yderligere 
bemærkninger 
 

4. Behandling af eventuelt indkomne forslag.  
a. Regina har indsendt et forslag (vedlagt) som blev drøftet livligt. Konklusio-

nen på debatten blev, at der snarest skulle indkaldes til spillermøde for at op-
sætte nogle spilleregler og valg af holdledere. 
Regina var tilfreds med udfaldet. 

 
5. Valg af kasserer. ( Leif Andersen modtager genvalg )  

a. Leif genvalgt med applaus 
 

6. Valg af seniorudvalgsformand.  ( René Iversen modtager genvalg )  
a. Rene genvalgt med applaus 

 
7. Valg af juniorudvalgsformand.  ( Kim Lau modtager genvalg )  

a. Kim genvalgt med applaus 

 
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. ( Leif Braunstein og Michael Glud er på valg) 

a. Leif og Michael blev genvalgt med applaus 
 

9. Valg af en revisor. ( Jens Jørgen Nielsen er på valg ) 
a. Jens Jørgen genvalgt med applaus 

 

10. Valg af en revisorsuppleant.  ( Herbert Olsen er på valg )  
a. Herbert genvalgt med applaus 

 
11. Eventuelt 

a. Finn gjorde opmærksom på Tennissportens dag den 29. april og Stander-

hejsning den 30. april, hvor vi håber at se mange.  

b. Finn ville også gerne have et festudvalg til klubbens 40 års jubilæum. Op-

læg fra bestyrelsen er, at vi holder en markering på selve dagen i klubhuset 

og fejrer det på behørig vis når banerne er helt klar og vejret er til at til at 

være udenfor. 

i. Følgende meldte sig til festudvalget: Elin, Tommy, XXX, YYY, ZZZ 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 19:45  



Bestyrelsens beretning for sæsonen 2016-17 
 

For bestyrelsen starter den nye sæson efter afholdelsen af generalforsamlingen, det var den 7.3.16 

Alle der var på valg var villige til genvalg, hvilket jeg personligt er meget glad for. 

Samarbejdet fungerer godt ,vi er ikke altid enige, det skal man nødvendigvis ikke være, men når møderne er slut, er vi 

altid kommet frem til løsning. 

Tak til jer alle. 

 

Den 21.4. blev der afholdt spillermøde for klubbens 3 hold. 

Her blev rammerne for træningen aftalt. 

Det var ikke altid aftalerne blev overholdt, men i store træk er træningerne forløbet godt gennem sæsonen. 

Holdene har klaret sig godt. 

Bedst for herreholdet der blev Sjællandsmestre i deres række. 

 

Standerhejsningen blev afholdt den 24 april med fint vejr, klargjorte baner og stort fremmøde. 

 

30 april blev der afholdt tennissportens dag med en beskeden succes. 

 

Så var vi i gang med sæsonens aktiviteter. 

”pølsetennis” er et kapitel for sig. 

Kombinationen af tennis, pølser, øl og vand er lig med succes. 

Arrangementet er for alle klubbens medlemmer, ung som gammel øvet som mindre øvet. 

2 gange i sæsonen blev det afholdt den 30 maj og 19 september. 

Begge gange med Jens som grillmester. 

Der blev afholdt 3 x smørrebrødsarrangementer efter mandagstræningen. 

Pænt fremmøde og nogle hyggelige aftener. 

Fra den 26. til den 29. august var vi værter for vore venner fra Bad Salzungen. 

Det var igen vellykket med masser af tennis og samvær. 

Tak til alle der var med til at gøre besøget vellykket. 

 

ITK blev kontaktet af kommunen, om vi kunne stille med hjælpere til ”ombold”, der er et fodboldstævne for hjemløse 

og andre udsatte grupper. 

Vi sagde ja, og her var nogle af klubbens passive medlemmer klar til at hjælpe. 

Tak til Lisbeth, Søren, Torkil og Tommy. 

Jeg vil lige i parentes bemærke at klubkassen blev styrket med kr. 4000.00 

 

Vi fik bygget vores terrasse. 

Det greb lidt om sig, da vi kom  i gang. 

Nye møbler skulle der til, vindue i gavlen skulle der pludselig også til og lidt hygge belysnig kunne vi slet ikke 

undvære. 

Jeg er sikker på at pengene er givet godt ud. 

Tak til alle jer der har givet en hånd med. 

 

30 oktober, så var det tid til standernedtagning. 

På denne dag var det en stor glæde at kunne udnævne Tommy til æresmedlem af ITK. 

Fuldt fortjent for alt hvad Tommy har gjort for klubben gennem årene. 

 

Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Kim-René og undertegnede, der i samarbejde med DGI vil 

forsøge at styrke og udvikle klubben. 

Det skal ske gennem en vækstaftale hvor fokus især rettes mod familien. 

Styrkelse af vores hjemmeside og vores Facebook profil er også fokusområder. 

Vi er i gang, og første arrangement er afholdt med familietennis. 

Det var vellykket og flere arrangementer følger. 

Der bliver hjælp til åbent hus og hjælp til presseomtale. 

Det er en forpligtende aftale, hvor vi hver især har sat os mål for udviklingen. 

 

Årets hyggeligste aften julefesten blev afholdt den 26 november. 

Igen var klubhuset fyldt til flæskesteg, ris a la mande og julemusik fra Ishøj Harmonikaorkester. 

 

Nytårstaflet blev afholdt den 14 januar, 

Super lækker mad. 

Stor tak til vores kokke gennem sæsonen Elin-Gurli-Kenn og Jörg og andre der har hjulpet til. 



 

Vi tager nu fat på sæsonen hvor ITK bliver 40 år. 

Det skal da fejres. 

Bestyrelsen arbejder med forslag til hvordan. 

 

Det var i store træk hvad sæsonen bød på og vi glæder os til vi om kort tid mødes til standerhejsning. 

 

Bestyrelsen 

V. Finn 

 



 

Forslag til generalforsamlingen den 13.03.17 
 
Mit forslag angår situationen for de 3 eksisterende motionisthold. 
 
Jeg ønsker en ansvarshavende omkring 

 Fælles træning 

 Holdopstilling 

 Holdtilmeldning 

 Rekruttering af spiller 

 Integration af nye spiller (eventuel mentorordning) 

 Socialt, fx fælles spisning efter træning 

 Innovation  
 
Jeg vil foreslår at 
 

A. Rene Iversen overtager opgaven eller 
B. Der bliver valgt en ny turneringsleder med opgaven eller 
C. Rene Iversen får en ny valgt som støtte til opgaven. 

 
Jeg tror ikke at problematikken behøves at udvides, ellers kan det sker skriftligt eller mundligt. 
 
Med venlig hilsen 
Regina Wiman 
Vibevej 11 
21436408 
regina@kontext.dk 
 


