
Referat af generalforsamling i Billund Tennisklub  
 
 
Generalforsamlingen blev afholdt onsdag den 28. april 2021 kl. 18. 
11 deltagere.  
Dagsorden iflg. vedtægter.  
 
Folmer Mikkelsen bød velkommen til den årlige generalforsamling. 
 
 
1. Valg af dirigent 
Ulla Hedegaard blev valgt til dirigent og startede med at takke for valget samt konstatere, 
at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt via annoncering i Billund UgeAvis, og at 
dagsordenen var i overensstemmelse med klubbens love (vedtægter).  
 
 
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 
a. Formandsberetning - Folmer Mikkelsen 
2021 er et lidt usædvanligt år, da det er 1. gang, der afholdes generalforsamling efter  
1. marts. Ifølge vedtægterne skal den holdes inden udgangen af april, så det er ok.  
 
Sæson 2020 blev lidt speciel, selvfølgelig pga. Corona. Vi besluttede tidligt at gøre 
banerne klar og gjorde det i slutningen af marts – uden at vide, om vi kom i gang. Det 
gjorde vi – næsten til normal tid.  
 
Nogle ting blev aflyst – bl.a. Tennissportens dag, og der var nogle lidt specielle regler, 
bl.a. at spillerne skulle spille med hver deres bolde.  
 
Juniortræning, voksenintro, klubaften og ældretennis blev gennemført med restriktioner.  
Vi besluttede at udskyde alle investeringer – bortset fra spritdispenser.  
Vi kunne haft søgt corona-tilskud fra DGI – det har vi dog ikke gjort. 
 
Medlemstallet faldt fra 175 i 2019 til 165 i 2020 - det skyldes først og fremmest, at vi fik 
tildelt færre timer indendørs og dermed ikke havde mulighed for at tilbyde udlejning af 
timer til badminton. 
 
Resultatet blev 50.000 kr. i overskud, hvilket må siges at være meget positivt.  
Udendørssæsonen gik fint, men indendørs blev det ikke til så meget, da alt blev lukket 
ned til jul. 
 
I ISB hallen kom der vi nye streger – to gange – da de første ikke var korrekte / ens.  
Halleje er gratis resten af sæsonen.  
 
Den 26. marts 2021 mistede vi en af klubbens grundlæggere og et æresmedlem i 
skikkelse af Finn Schaumann.   
 

 

Beretningen blev godkendt. 
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3. Aflæggelse af revideret regnskab - Folmer Mikkelsen 

Det ser godt ud – med et resultat på 50.699 kr.  
Samlede indtægter: 196.984 
Samlede udgifter: 146.285 

Drift af klubhus ligger på godt 10.000 kr. mindre end sidste år, da vi pga. nedlukning ikke 
har haft mange udgifter til drift – eksempelvis ikke brugt varmt vand. 
 
Kontingentindtægter er sat til 80.000 kr. i 2021– set i lyset af, at vi fik mange nye unge 
medlemmer i 2020, da tennis stort set var den eneste sport, der var mulighed for at 
dyrke.  
 
P.t. er der 108 medlemmer, der har betalt.  
  
Det blev foreslået at sætte billeder i avisen til inspiration til evt. nye medlemmer.   
 
Vi står overfor at skulle have nyt hegn, som er forholdsvis dyrt.  
 
 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
 
4. Indkomne forslag  

Der var ingen indkomne forslag. 
 
 
6. Evt. valg af formand 

Formanden var ikke på valg. 
 
 
7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 

På valg var Carina Wegge Theider og Marian Lundsgaard Hansen, som blev genvalgt.  
Hans Henning Johannsen var også på valg, men modtog ikke genvalg.  
Nyvalgt blev Alex Diego Aguilar. 
 
 
8. Valg af suppleanter 

Suppleanter: Ulla og Michael Hedegaard blev genvalgt som suppleanter.  
 
 
9. Valg af revisor  

Bent Enggaard blev genvalgt og får 4 rør med bolde som tak for ulejligheden.  
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5. Planer for den kommende sæson, herunder aktivitetsplan og budget 

Ved næste revision af vedtægter bør punkt 5 aktivitetsplan flyttes ned (efter punkt 9. Valg 
af bestyrelse) - da der i princippet kan være valgt en ny bestyrelse under punkt 9.   
Indkaldelse bør fremover ske på hjemmesiden. 
 
Vi fortsætter med de samme aktiviteter: Juniortræning tirsdag, klubaften onsdag, 
ældretennis og voksenintro torsdag.  
 
Vi ændrer betegnelsen klubmesterskaber til klubturnering i doublerækkerne, da der er 
blevet fremført det synspunkt, at det kan være lidt forkert at kalde det klubmesterskaber, 
når spillerne ikke selv har mulighed for at vælge makker, men får tildelt en. 
 
Kontingentsatsen for senior forbliver på 700 kr. med 50 kr. i rabat, hvis der betales inden 
standerhejsning.  
 

I 2021 er det i henhold til Corona-restriktionerne ok at anvende toilettet, da det betragtes 
som et kort ophold. Der er IKKE adgang til resten af Klubhuset.  
 
Vi har forlænget kontrakten med JSP Anlæg om vedligehold af baner og udenomsarealer 
yderligere 1 år. 
Johs henstiller til, at alle i starten af sæsonen husker at bruge skraberen for at undgå 
store huller i banen, og at bruge slæbenet helt ud til kanten for at imødegå dannelse af 
alger.   
 
 
10. Eventuelt  

Erik Enggaard opfordrede til, at der købes et havebord mere og nogle fletstole. 
Da klubben flere gange har været udsat for hærværk og forsøg på brandstiftelse, har vi 
været lidt tilbageholdende med investeringer. 
 
Ulla Hedegaard foreslog udskiftning af punkteret rude i terrassedøren.   
 
Det blev bemærket, at toilettet ikke er så rent og pænt som tidligere. Klubhuset var lukket 
i hele 2020, og der blev derfor ikke gjort rent. Der skal findes en fremtidig løsning, da 
Johs ikke har mandskab til det. 
 
Johs med flere vil gerne ud at spille turneringer – med 2 mand, som spiller 1 single hver 
og en double. Det findes under DGI, muligvis også DTU.  
 
Klubmesterskaberne blev i 2020 afviklet med flere kampe på samme dag. Da mange 
spillere er over 50, virker det fhv. voldsomt, der er risiko for at få / forværre skader). 
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Johs ønsker en tennishal med to baner og er i færd med at tegne den. Hvis klubben kan 
samle halvdelen af beløbet, giver kommunen resten. JSP vil gøre arbejde med 
kloakering og fældning af træer gratis, dog skal materialer betales.  
Han har spillet indendørs i Kolding, men der er det ikke muligt at få en bane i 
weekenden. Da der er langt til de nærmeste haller, mener han, der er potentiale for at 
leje baner ud til naboklubber. Desuden vil det, efter hans mening, give bedre mulighed 
for at fastholde de unge, som kan træne indendørs, hvis det regner, og fastholde andre 
medlemmer hen over vinteren.  
Johs arbejder gerne videre på idéen, hvis der er stemning for det.  
 
Formanden tror ikke, medlemstallet kan bære det – tendensen går mere i retning af 
paddle tennis.  
 
Da det er et stort emne at tage fat i på en generalforsamling, kunne det måske tages op 
på et separat møde.  
 
Vi har ikke kræfterne til det i bestyrelsen.  
 
Under Klubturnering 2020 var der mange kampe / der blev spillet i lang tid i nogle rækker 
(i mixed double var der 7 kampe) – det var lige i overkanten, så kampene (i double) skal 
være kortere (hvis der er mange deltagere).  
I 2021 bliver dame single ændret, så der ikke spilles alle mod alle men efter cup-
systemet med kvartfinale, semifinale og finale.  
 
Kampe mod andre klubber:  Ulla og Michael Hedegård er tilfældigt kommet i kontakt med 
en klub i Odense, hvor de blev enige om, at det kunne være sjovt at arrangere ture de to 
klubber imellem. Ulla har kontaktinfo til klubben, hvis vi er med på idéen i Billund.  
 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden på mødet.  
 
Formanden sagde tak til dirigenten og erklærede mødet for hævet.  


