
Generalforsamling for Tennis IF Frem Bjæverskov. 20-2-2019 

 

Klubhuset Tirsdag d. 19. februar 2019 kl. 19.00. 

 

Referat  

 

1.  Valg af dirigent. 

 

 Svend Erik Bodi blev forslået, som dirigent og blev valgt. Generalforsamlingen er     

 lovligt indkaldt med minimum 14 dags varsel. Dagsorden er i overensstemmelse   

  med IF Frem’s vedtægter. 

 

2.  Valg af 2 stemmetællere. 

  

Frank Korsled og Tayoe Dideriksen blev udpeget, som stemmetæller. 

Der var 17 personer, som deltog ved generalforsamlingen og der var 16, som var 

stemmeberettiget.   

 

3.  Formandens beretning. 

 

Formand Jimmi Pilmark havde en meget fyldestgørende beretning om 

tennisafdelingens forskellige aktiviteter i 2018 

 

Banerne blev færdig dagen før standerhejsning, da vejret var lidt drilsk.  
 
Ved Standerhejsning havde vi flaghejsning samt en noget forkortet udgave af I Østen 
stiger solen op. Derefter var der kaffebord, som vanligt med en lille en til halsen.  
 
Vejret 2018 var jo et rigtig godt Tennis vejr. Så der var rig mulighed for at få spillet.  
 
Baneholdet sørger også for, at holde hele vores anlæg rigtig flot, både med blomster 
og nedslåning af diverse ukrudt mm.  
 
Sidste lørdag i september skulle vi så afholde finaler i vores turnering. Der var vi ikke 
så heldig med vejret. Så den sidste kamp blev spillet indendørs i den nye hal. Om 
aftenen holdt vi vores afslutningsfest, hvor vi stadigvæk forstod at feste igennem.  
Vi havde fest-Idioten til at spille op til dans. Hallens Bistro leverede maden, som var 
virkelig god.  
 



Tennistur til Alcudia, Mallorca blev der også arrangeret. Det var Connie Schiemann 
Larsen, som tog teten efter Niels Vangkilde. Du skal have mange tak for det.  
Eva Larsen har så taget teten til at arrangere tur her til efteråret 2019. Stadigvæk til 
Alcudia, Mallorca. Så også mange tak for det.  
 
Vores Årsplan er jo blevet sendt ud til alle medlemmer, dog med lidt justering hen 
ad vejen. Så husk at notere de forskellige datoer i jeres kalender. 
 
Igen i år vil jeg lige nævne de arrangementer, som vores Hovedforening står for: 
Loppemarked, Bierfest og OK. Vi modtager hvert år et pænt beløb for at hjælpe til 
her, og jeg håber at alle vil give en hånd med, når vi i år igen får brug for jeres hjælp. 
Vi skal huske på at tennis afdelingen har brug for de penge vi får for dette arbejde, 
vores kontingent alene rækker ikke til, at vi kan vedligeholde og forbedre vores 
anlæg, samt hjælpe til med at gøre vores sociale arrangementer så billige som 
muligt.  
Det har faktisk været svært at få frivillige til at hjælpe til, når der er Bierfest. Men 
der er dog nogen, som virkelig har støttet op og det vil vi fra bestyrelsen side godt 
takke for.   
  
Lidt nye tiltag kommer der også i den kommende tennissæson. I år har vi tilmeldt os 
til tennissportens dag, som afholdes samme dag, som vi har standerhejsning. Her er 
der tale om et arrangement, som Dansk Tennis Forbund holder på tværs af alle 
tennisklubber i Danmark. Vi håber, at vi på den måde kan bliver lidt mere synlige og 
måske ad den vej få nogle nye medlemmer. Så den dag vil det være muligt at 
komme og prøve at spille tennis og få en snak med både bestyrelse og vores træner. 
Så hvis I kender nogle, der måske kunne være interesseret i at spille tennis, må I 
gerne reklamere lidt for dette arrangement.  
 
I år har vi også lavet om på den måde, vi skal have afviklet vores klubturnering på. I 
år er sidste tilmeldings dag allerede, når vi holder standerhejsning. Vi håber på at 
dette kommer til at betyde lidt mere liv på vores baner, når vores turnering bliver 
afviklet hen over sommeren.  
 
Finaledagen vil blive afholdt, som vi plejer med en stor afslutningsfest i klubhuset.    
 
Det var hvad jeg havde at berette i år og jeg ser frem til et spændende 2019 for 
Bjæverskov Tennis klub.  
 
 Formanden beretning blev enstemmigt godkendt.  

  

4.  Fremlæggelse af regnskab for 2018 ved kasserer Bente Bælum. 

 

 Kassereren Bente Bælum havde omdelt kopi af regnskabet til gennemlæsning  



 Læste regnskabet op.   

 

 Regnskabet blev derefter godkendt.  

        

 5.  Fremlæggelse af budgettet for 2018 ved kasserer Bente Bælum. 

 

Budgettet blev læst i gennem af deltagerne ved generalforsamlingen  

   

Derefter blev budgettet godkendt.  

 

6.  Behandling af indkomne forslag 

 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

7. Valg af: 

 

a) Næstformand Mogens Brøndum og Kasserer Bente Bælum    

 

Næstformand Mogens Brøndum blev genvalgt. 

Kasserer Bente Bælum blev genvalgt.  

 

b) Suppleant til bestyrelsen 

Bo Jondahl blev genvalgt  

 

c) 2 Revisorer og 1 Suppleant. 

 Solveig Nielsen blev genvalgt. 

 Tayoe Dideriksen blev valgt ind i stedet for Sonja Vangkilde.  

 Frank Cappelen blev genvalgt.  

 

8. Eventuelt. 

 

Vibeke Henriksen spurgte ind til om det var muligt at lave en eller anden form for 

kommunikation medlemmer i mellem på vores klubmodul. Det var mere i forhold 

til, hvis man manglede nogen at spille med. Dertil svarede bestyrelsen, at det ikke 

var en mulighed. Men Tennisafdelingen har en facebookside, så der var eventuelt 

en mulighed der. Medlemmer har også mulighed for at sætte noget op i 

pusterummet på opslagstavlen.  

 



Eva Larsen spurgte ind til det nye turneringform, som var blevet sendt ud til alle 

medlemmer for 2019. Det var så Frank Korsled, som svarede, da det var ham, som 

var kommet med et forslag om en ny turneringsform i stedet for den, som der er 

nu. Han mente så ikke, at bestyrelsen for Tennis havde modtaget hans forslag 

særlig positiv, da han mente bestyrelsen var for lang tid om at give noget svar retur. 

Han syntes så heller ikke, at det som bestyrelsen sendte tilbage til ham og ud til alle 

medlemmerne var det, som han havde lagt op til. Han vil dog godt påtage sig, at 

lave en turneringsplan, når interesseret har meldt sig på banen ved 

standerhejsning, som er den 4 Maj, som også er Tennissporten dag. Man kan godt 

tilmelde sig tidligere end den 4 Maj.  

 

Mødet sluttede i god ro og orden.  

 

Mødet sluttede kl. 19.35 
 

  

 


