
 

Generalforsamling 2020 
Onsdag den 4. marts 2020 
 
 
Generalforsamlingen blev afholdt i klubbens lokaler  
 
Dagsorden for mødet: 
 

- Valg af dirigent. 
- Formandens beretning. 
- Aflæggelse af årsregnskab. 
- Forelæggelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent, indskud m.v.  
- Valg af formand. (Hvert andet år). 
- Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
- Valg af bilagskontrollant og suppleant. 
- Eventuelt. 

 
Referat fra generalforsamlingen 
 
 
•Valg af dirigent: Mogens Mikkelsen 
 
•Formandens beretning. (Kopi af vedhæftet efter referatet) 
•Gennemgang af året der gik. 
•Medlemstal nedadgående i forhold til 2018, primært familiemedlemsskaber svigter hvilket giver et mindre 
underskud for sæsonen. Vi mangler 20-50 medlemmer for at udligne dette. 
•Turneringsholdene klarede sig fint med en 3.plads til 1 holdet og en 5 plads til 2 holdet. 
• 
Ingen kommentarer til formandens beretning. Beretningen blev godkendt. 
 
•Aflæggelse af årsregnskab. Gennemgang af Klaus. Regnskabet blev godkendt! 
•Forelæggelse af budget. Gennemgang Klaus. Budget godkendt! 
 
Forslag til ny Kontingentstruktur: Godkendt! 
 
Juniortennis 500,- Juniorpadel 650,- Kombineret 900,- Seniortennis 850,- Seniorpadel 1000,- kombineret 
1500,- Familietennis 1450,- familiepadel 1700,- kombineret 2400,- 
 
•Valg af formand. Knud genvalgt! 
 
•Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter •Klaus, Michael, Jacob og Alf er ikke på valg i år! 
•Suppleanter Teddy og Lars på genvalg. Genvalgt! 
•Valg af bilagskontrollant Jørn B og suppleant Hans. Genvalgt! 
 
Evt. 
Mogens Mikkelsen fortjent udnævnt som æresmedlem. Diplom overrækket! 
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Formandens beretning: 
 
2019 var både klubmæssigt og vejrmæssigt et rigtigt godt år, og vi har haft nogle en masse gode 
tennisoplevelser og nogle fantastiske baner at spille på. 
 
Tennisåret 2019 startede tidligt, og vi have pga. påsken allerede aktivitetsdag den 6. april og 
standerhejsning den 21. april.  
 
Overordnet set, så har 2018 – som det har været nævnt på de forrige generalforsamlinger - på mange områder 
været en gentagelse af de forrige år. 
Vi er i høj grad en klub for aktive tennisspillere – og vi vil gerne være flere aktive medlemmer. 
Samtidigt skal vi være opmærksomme på, at vi hverken har ressourcer i form af penge eller mandskab (i 
form af frivillige) eller tilstrækkeligt med medlemmer til, at vi som klub vil kunne tage ubegrænsede 
mængder af nye uøvede medlemmer ind – specielt ikke, hvis de nye medlemmer ikke selv er aktive og 
involverende. Tilsvarende kan vi ikke skabe og vedlige en elite. Her har vi og vil vi have behov for 
samarbejde med andre klubber om f.eks træning.  
 
Og vi stå ikke alene med disse udfordringer. Fra deltagelse i forskellige møder i JTU regi kan vi høre, at 
mange andre klubber her i Nordjylland står med de samme udfordringer, og der er endnu ikke nogen, som 
har fundet de vise sten til at komme videre. Samtidigt må man også anerkende, at når der i enkelte klubber i 
en periode er ildsjæle omkring f.eks juniorer, så kan der rykkes meget, men initiativerne dør desværre også 
ud igen, når ildsjælene mister pusten. 
 
I JTU / DTU regi er der lavet et initiativ om lokal samarbejde, hvor den største klub i lokalområdet skal være 
et samlende center for de andre mindre klubber i lokalområdet. Initiativer giver mulighed for fælles træning 
af juniorer, elitespillere mv. I Aalborg området er det Aalborg tennisklub, som er det lokale center. De har 
med 3-400 spillere og en fast trænerstab helt andre muligheder end vi andre. 
 
En anden konklusion er, at vi ud over at have fokus på tennisspillet, så skal vi også have fokus på det udenfor 
banen. Fastholdelsen i klubben har ikke kun noget at gøre med at spille tennis, men også, at man har det godt 
med dem, man spiller med og er i klubben med. Igen et punkt, hvor der altid er plads til forbedring, og hvor 
der er brug for ildsjæle. 
 
I klubben har vi en række aktive grupper af spillere, som har deres egne gruppe, deres egne faste makker 
eller er knyttet op på lokale tuneringer mv. . Det er f.eks. torsdagspigerne, lørdagsdrengene  deltagerne i 
”pensionist turneringerne”, dem der træner med om tirsdagen, dem som spiller sammen om vinteren mv. De 
kommer både for at spille tennis, men også som en del af et fællesskab. Det er dette fælleskab vi skal have 
mere af, både i grupperne, men også for hele klubben. 
 
En anden måde at udvikle klubben på, et at etablere nye aktiviteter. I den forbindelse har vi i bestyrelsen 
brugt en del tid på at undersøge mulighederne for at etablere Nordjyllands første padel baner her i Frejlev. 
Det kan være, at vi bliver overhalet lidt indenom af private firmaer, som er ved at etablere padelbaner ved 
Himmerlands golf og Blokhus Golf. Jeg vil tro, at der har 2 fordele i forhold til os – at de har pengene og 
ikke har skullet bruge lang tid på at finde finansiering og ikke mindst, at de ikke har været op imod teknisk 
afdeling i Aalborg Kommune. I forhold til det sidste, så er det positive, at kommunen følger reglerne med 
livrem og seler, men for os som lokal klub, så kan man næste tabe både modet og lysten til at skabe nye 
aktiviteter og mere klubliv. 
 
Status på padelbanerne er, at vi er ved at få lavet materiale til at indplacere padelbanerne i de korrekte 
bygningsmæssige konstruktionsklasser og få lavet statiske beregninger over bærende konstruktioner. Vi 
forventer at have materialet færdigt i næste uge og så regner vi med at have byggetilladelsen kort tid herefter. 
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Vi er blevet lovet, at alle øvrige forhold til byggetilladelsen er på plads, herunder VVM redegørelse, 
nabohøring og udledning af spildevand – bare for at nævne nogle af de forhold, som teknisk forvaltning kan 
underholde os med. 
 
Jeg forventer derfor, at vi i den sidste halvdel af marts indkalder til en arbejdsdag, hvor vi kan begynde at 
lave det indledende arbejde og få lagt planer for selve etableringen. 
 
Medlemstal.  
 
Vi har i 2019 mistet en hel del af de medlemmer, som meldte sig ind i klubben under familiemedlemsskaber 
i 2018. Jeg har haft Klaus til at hjælpe med at lave en oversigt i medlemsskaren over de seneste 8 år. Selv om 
vi går tilbage fra 109 medlemmer til 86, så skal vi tilbage til 2014 for at finde flere medlemmer. Som sagt, så 
sker tilbagegangen pga. udmeldelse af familier 
 
Udviklingen i medlemstallet i Frejlev Tennisklub     
Tallene stammer fra indberetningen til det Centrale ForeningsRegister   
Alder / køn 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
0 - 12 i alt 36 33 30 15 8 10 27 16 
Mand 23 24 21 14 7 6 14 9 
Kvinde 13 9 9 1 1 4 13 7 
13 - 18 i alt 18 17 10 9 5 6 11 7 
Mand 7 10 4 4 2 1 7 3 
Kvinde 11 7 6 5 3 5 4 4 
19 - 24 i alt 2 2 1 0 2 0 1 2 
Mand 0 1 1 0 2 0 0 1 
Kvinde 2 1 0 0 0 0 1 1 
25 - 59 i alt 55 40 35 23 26 36 51 38 
Mand 31 22 21 16 19 28 34 23 
Kvinde 24 18 14 7 7 8 17 15 
Over 60 i alt 21 21 22 22 22 21 19 23 
Mand 14 14 15 15 15 14 12 16 
Kvinde 7 7 7 7 7 7 7 7 
Samlet 132 113 98 69 63 73 109 86 

Mand 75 71 62 49 45 49 67 52 

Kvinde 57 42 36 20 18 24 42 34 
 
 
 
Aktiviteter i året: 
 
Hvis vi starter med vores yngste medlemmer, så har der på trods af rekord mange juniorer ikke været ret 
mange deltagere i træning. Vi kan også notere, at det er meget få af de yngste medlemmer, som af sig selv 
kommer ned og spiller imellem træningen. Alf har gjort et stort arbejde med træningen i samarbejde med 
specielt Jacob og Torben. Tak for det 
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Vores turneringshold klarede sig fornuftigt i 2019. Vores førstehold havde deres første sæson som 
divisionsspillere, og de endte på en fornem 3 plads i deres række. 2. holdet havde det lidt sværere og endte på 
en teknisk 5 plads a point med 4 pladsen. Mange gode kampe, og selv om der er mange i bruttotruppen til at 
spille, så kan det være svært at sætte hold på kampdagen. Så har du en turneringsspiller i kroppen, så er det 
bare at deltage om tirsdagen og komme i gang. 
  
I den kommende sæson vil vi også have tilmeldt 1 hold i divisionen og et 2. hold. Vi undersøger desuden om 
vi vil tilmelde et hold i et tomands turnering og endelig et hold i turnering for veteraner – en turnering som 
ligger inde under både JTU og DGI. Det er Allan fra Nibe, som er koordinator for sidstnævnte. 
 
Turneringsspillerne har fælles træning tirsdag aften fra kl. 17 og nogle timer frem. Om tirsdagen kommer 
både turneringsspillere og andre fra klubben, som kan give turneringsspillerne noget modstand. Der har ofte 
været 12/14 spillere hver gang.  
 
Det er nogenlunde de samme spillere, der træner, og som også spiller kampe. Der er som altid plads til nogle 
flere, som har lyst til hurtig tennis og som eventuelt også vil spille single. 
 
Husk også i den forbindelse, at vi har trænere på banen hver tirsdag fra 17 – 18, og træningen er åben for alle 
klubbens senior medlemmer, så hvis du har behov for at få trænet baghånden eller serven, så er der mulighed 
herfor. Der var i 2019 en god håndfuld til træning hver tirsdag. 
 
Øvrige medlemmer: 
 
Vores øvrige medlemmerne spiller sammen på kryds og tværs og har som også nævnt tidligere mange 
forskellige grupper, som mødes hen over ugens dage. Her er der tid til både tennisspillet og til 3 halvleg. 
 
Det er også i denne gruppe, at vi har en turnering med Gug både forår og efterår. 
 
Andet: 
 
Vi har stadig en række spillere, som deltager til åben mandag. Her er der som sædvanlig mulighed for, at alle 
klubbens medlemmer (ex juniorer) møder op og deltager i både den spillemæssige, men også den sociale del. 
Det er en vigtig del af klubbens sociale del, så forhåbentlig kan 2020 blive året, hvor der igen er fyldt op på 
banerne hver mandag aften. I forbindelse med indkøring af nye medlemmer er åben mandag et rigtigt godt 
tilbud. 
 
Sidst men ikke mindst i rækken af tilbud for vores medlemmer til at spille tennis er vores klubturnering. Den 
blev i 2019 afviklet over en weekend. En fantastisk weekend med masser af godt tennisspil og sociale 
aktiviteter.  
 
Fra vores baneudvalg, kantineudvalg og de hus-ansvarlige er der ikke så meget at berette. De sørger for at 
lave alt det, som vi andre første lægger mærke til, hvis det ikke bliver udført. De sørger for at vandet løber, 
når banerne skal vandes, at der er øl og vand og en pølse, når vi gerne vil have det, ligesom de sørger for, at 
banerne er klar, hver gang vi andre har lyst til at spille tennis. På alle medlemmers vegne vil jeg bare sige tak 
for jeres indsats. 
 
 
Vi har i 2019 forsøgt os med at hænge en mangelliste op i klubhuset, hvorpå der kan noteres, når man 
opdager mangler i klubben. Som det også sker derhjemme, så kan vi ikke garantere, at der sker noget samme 
dag, men vi forsøget at få rettet manglerne indenfor rimelig tid. 
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På vores aktivitetsdag fik vi igen i 2019 foretaget en lang række vedligeholdelsesopgaver, reparation og 
oprydning omkring vores baner og klubhuset. Igen en stor tak til alle dem, som deltog og en opfordring til, at 
endnu flere vil tage en dag ud af kalenderen og give en hånd med på dette års aktivitetsdage. Både for at få 
tennisbanerne og klubhuset gjort klar til sæsonen og for at få etableret padelbaner. På bestyrelsesmøde i 
næste uge vil aktiviteterne for dette års aktivitetsdage blive fastlagt – men allerede nu kan jeg kun opfordre 
alle til at deltage. Vi får både lavet noget godt for klubben og får plejet det sociale.  
 
Økonomi vil jeg ikke bruge mange linier på her i beretningen, for Klaus og jeg vil gennemgå regnskabet og 
budget for 2020 om lidt. Jeg har dog et par enkelte kommentarer: 
 

• Igen i 2019 kommer vi ud med et underskud. Vi mangler de sidste 20 – 50 medlemmer for at vi både 
går i plus og har økonomi til at holde alting vedligeholdt og fornyet. 

• Vi har valgt at hæve kontingentet. Det har ikke været gjort i mange år på trods af, at vi bliver ved 
med at have underskud. Som kompensation for noget at forhøjelsen, så skal der ikke længere betales 
for nøglekort. 

• Vi har for 2020 lavet både et budget kun for tennisklubben og et budget, hvor vi medtager padel 
aktiviteten. 

 
 
Jeg vil gerne takke bestyrelse og suppleanter for jeres indsats i 2019. Vi har nogle gode møder, hvor alle 
deltager aktivt, og vi har en god fordeling af opgaverne. 
 
Afslutningsvist vil jeg gerne rette en stor tak til alle de af vores medlemmer, som i det daglige yder en 
kæmpe indsats her i klubbens interesse. 
 
Med disse ord vil jeg på bestyrelsens vegne ønske jeg alle en god tennis sæson. 
 
Tak. 
 


