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Punkt 1: Valg af dirigent

Jurij blev valgt.

Punkt 2: Formandens beretning for 2019 og 2020

2019 var et normalt år med standerhejsning og åbent hus-arrangement. Vi havde et lavt antal 
ungdomspsillere (2-6 til træning) og normalt til lavt antal seniorer. Vi afholdt den traditionelle 
kommuneturnering. 

Tennisbanerne var fine, bortset fra lidt ukrudt. Anlægsfolkene henstillede til, at vi fejede helt ud til 
hegnet for at holde ukrudtet nede. 

Vi fik mulighed for indendørs tennis i den nye tennishal, hvor kommunens tre tennisklubber 
sammen står for driften. Udgifter fordeles efter antal kontrakttimer for den enkelte klub. 

2020 var coronaår, hvor tennis var lukket i en periode. Efter åbningen tilbød vi en halvsæson med  
gratis tennis til LUI's medlemmer, hvilket afstedkom en del nye medlemmer. Der blev ikke afholdt 
turneringer, men træningen kunne genoptages. Årets kommuneturnering var i Blovstrød.

I år håber vi, at banerne kan klargøres inden 1. maj.

Punkt 3: Afdelingens regnskaber for 2019 og 2020

Kassereren fremlagde revisorgodkendte regnskaber for 2019 og 2020. I 2019 var resultatet et 
underskud på kr. 6575,08. Dette skyldtes et lavt antal medlemmer samt afholdelse af 
kommuneturnering. 2020 gav et overskud på kr. 6870,78 grundet det øgede medlemstal. 

Punkt 4: Planer for sæsonen 2021

Foreningen har arbejdet på at blive istand til at tilbyde padeltennis. En padeltennisbane kan ligge i 
forlængelse af bane 1 og 2, og kræver en investering i omegnen af kr. 450.000, som kan gøres 
muligt delvis ved lån, delvis ved diverse fonde. 

 

Punkt 5: Budget og fastlæggelse af kontingent

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag til kontingenter. 

Kun tennis :

Junior: Kr. 300,00 Sommer

Senior: Kr. 450,00 Sommer

Junior: Kr. 300,00 Vinter



Senior: Kr. 450,00 Vinter

Padeltennis, hvis der er indløst tenniskontingent:

Junior: Kr. 350,00

Senior: Kr. 450,00

Padeltennis, uden tenniskontingent:

Junior: Kr. 800,00

Senior: Kr. 1.000,00

Punkt 6: Indkomne forslag

Forslag om at forsøge at etablere en padeltennisbane og et padeltennismedlemskab blev enstemmigt 
vedtaget.

Punkt 7: Valg til bestyrelsen

Formanden tilbød at trække sig. Kassereren fortsætter.  Cathrine J.B. Larsen og Lene Theill blev 
valgt ind som nye medlemmer. Den afgående formand indkalder til bestyrelsmøde, hvor den nye 
bestyrelse kan konstiturere sig og vælge ny formand.

Punkt 8: Eventuelt

Der var ingen punkter til eventuelt.


