
 

Sorø tennisforening 
Referat af ordinær generalforsamling 2020 

Generalforsamlingen afholdtes i Sorø Hallen 
Mandag den 9. marts kl 19.00 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 

- Bestyrelsen foreslår Steen Hahn 
Steen blev klappet ind 
 
 
2. Formandens beretning til godkendelse. 
Formandens beretning fra Formand er vedlagt 
Hovedpunkter: Aktivt år. Nyt køkken og lysanlæg. Budget holdt .. næsten. Ny eltavle og ny 
stenbelægning. 
Sponsorer forsætter i stor stil. Både Tellerup og Minibusser. 
Ny aftale ned HEAD giver billige bolde og tilskud til spillertøj. 
 
Beretning fra Juniorafdeling og seniorafdeling vedlagt. 

 
Forslag/spørgsmål: Vedr. træning: Det går MEGET hurtigt når vi træner. Kan vi træne halvanden time?  
Svar: Det ville være optimalt med 1,5time, men det er svært at få til at fungere. Vi har et meget 
begrænset antal timer i den nuværende ordning, der alle skal ligge på én dag, så det prioriteres at så 
mange som muligt kan deltage i træningen. 
 
  
3. Kassereren forelægger regnskabet til godkendelse. 
Regnskab samt balance for 2019 er vedlagt. 
 
Indtægter som forventet. 
Vedligeholdelse af baner lidt mindre end forventet 
Køkken og lysanlæg er bogført under ejendom 
Underskuddet er 25k større end forventet.  
Vi får refunderet ca3.000 fra kommune, der ikke er medregnet 
Budgettet for 2019 er overskredet med 18k, hvilket primært skyldes at vores el-tavle skulle skiftes. 
 
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 
4. Indkomne forslag. 

• Ingen 
 

5. Kassereren forelægger forslag til årskontingenter og budget for det kommende år til godkendelse. 

• Budget er vedlagt.  

• Bestyrelsen foreslår uændrede senior kontingenter, men foreslår at hæve af junior-
kontingentet fra 600kr til 800kr. Kontingentet omfatter ugentlig træning i udendørs 
sæsonen.  Kontingentet var lavt (Slagelse: 200kr/md incl. træning), og bestyrelsen ønsker at 



 

kunne tilbyde juniorerne endnu bedre betingelser og mener ikke at det er prisen der holder 
nye juniorer væk.  
Kontingentændringen og budgettet blev vedtaget 

 
6. Valg af formand. 

- Jørgen Uldall-Ekman genopstiller og har bestyrelsens opbakning. 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer der afgår efter tur. 
- Se noter herunder 

8. Valg af suppleant til bestyrelsen. 
- Se noter herunder 

 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

- Bestyrelsen indstiller hhv.  Frode Nielsen og Søren Koch til genvalg. 
 

10. Valg af repræsentant og suppleant til Sportsrådet. 
Lars Nielsen blev genvalgt. 

11. Eventuelt. 
 
Under eventuelt blev følgende behandlet:  

- Opfordring til ekstra træningstimer skal kunne købes. Vi håber med nye trænere at kunne tilbyde 
dette via vores hjemmeside. 

- Opfordring til at bliver ’Ældre kontakt person’ for ny medlemmer og medlemmer der mangler 
nogen at spille med. Henvendelse til formand Jørgen 

- Spillertrøjer og træningstøj kan købes på hjemmesiden nu.  
- Vi mangler en Vært-(inde) til lettere opgaver i klubhuset, ca en timer om ugen. 
- Det overvejes om vi skal forsøge at få finansieret et nyt underlag (Redplus - kunstgrus) på banerne 

med lys. Dette ville kunne forlænge sæsonen yderligere og gøre anlægget mere ’regnsikkert’ 
 
Ad pkt. 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Ikke på valg efter tur Susan Petersen og Henrik Leschly 
På valg efter tur er  
- Lars Nielsen, Lis Gunde, Ronald Westburger og Søren Nielsen. 
Søren Nielsen og Ronald Westerburger stillede ikke til genvalg valg.  
Det blev klappet og takket for deres store indsats for STF. 
 
Som nyt medlem og som suppleant(er) indstiller bestyrelsen: 
- Mona Kierkegaard Sommer som nyt medlem 
- Kurt Møller som nyt medlem 
- Michel Fam genopstiller som suppleant. 
Bestyrelsen indstillinger blev godkendt af generalforsamlingen 
 
Bestyrelsen vil konstituere sig på det først kommende møde. 
 

HL 09-03-2020 
  



 

Formandens beretning Sorø Tennisforening 2020 

2019 var endnu et yderst aktivt år i Sorø Tennisforening. Vi fik etableret nyt køkken og loft i 

klubhuset og senere på Sæsonen installeret et topmoderne lysanlæg på bane 4 og 5. 

Alt dette kunne kun lade sig gøre ved hjælp af Succes fulde ansøgninger hos Sorø kommune (10.000 

kr.) samt følgende fonde: DIF og DGI’s foreningspulje (100.000 kr.), Trelleborgfonden i samarbejde 

med Sydbank (50.000 kr.) Sorø sparre – og lånekasses fond (50.000 kr.). Tak til alle frivillige hænder.  

En gammel el-tavle der skulle renoveres, ny belægning af småsten samt transportomkostninger 

betød at de samlede anlægningsomkostninger blev en smule overskredet, men det meste var 

nødvendigt vedligeholdelsesarbejde.  

Lis Gunde fik lavet en række nye sponsoraftaler med følgende firmaer: 

Ryg & Sportsklinikken 

B & O, Sorø v/Munk Radio I/S 

C2 Reklame v/ Ingelise Christensen 

Georg Ejlersen & Søn A/S 

Svegård Boghandel ApS 

XL-BYG Sorø Trælasthandel A/S 

Vi lavede desuden en aftale sponsoraftale med LITE A/S i forbindelse med lysanlægget som giver dem 

mulighed for at deltage ved vores standerhejsning m.m. 

Ud over en stor tak til disse, vil vi gerne takke vores 2 hovedsponsorer NygaardsTurist - og 

minibusser og Tellerup. Aftalen med HEAD ophører 1 maj 2020, men er netop blevet forlænget med 

en ny 4 års periode (aftalen tages op igen om 2 år) i samarbejde med Sportsmaster Sorø. 

Aftalen er meget favorabel i forhold til foreningen, både i forhold til indkøb af spillertøj og bolde 

samt mulighed for at lave kommende arrangementer med kendte tennisspillere på anlægget. Vi 

arbejder på at have et arrangement klar efter sommerferien i 2020.   

En fast tradition, forårs tennisrejse/træningslejer med Laurids som træner, fandt sted i april måned 

tak til de medlemmer der arrangerer dette populære tilbud. 

En stor tak til Helle og Linda for igen at arrangere klubmesterskab – mange spændende kampe. Vi 

fik et generationsskifte i Herre A finalen – spændende om det den ældre generation kan kæmpe sig 

tilbage i 2020? 



 

Vi afholdt også en frivillig fest, som er blevet fast tradition, ligesom vores vinsmagning omkring 

foreningens fødselsdag nyder fuld opbakning. 

Foreningens klubfest blev denne gang arrangeret af et på forrige klubfests nedsat festudvalg – 

hyggeligt som altid – håber at få lidt flere nye medlemmer med næste gang, da det er en god måde 

at lære nye medlemmer at kende på. 

Træneraftalen med Danmarks Tennis Forbund blev fornyet i 2019 og der var generelt stor 

tilfredshed med vores træner Kristian. 

I forbindelse med overgangen til ny hjemmeside og betalings system, har vi desværre mistet nogle 

medlemmer, så vi på trods af at vi hr fået en del nye medlemmer, både børn og voksne, nu har lidt 

over 200 melemmer i foreningen. Vi har derfor lavet en aftale med DGI om et fastholdelsesforløb 

med flere ting i støbeskeen i 2020.  

Vi tilmelde os også ”Den store klubundersøgelse” som DTF og DGI satte i søren i december måned 

– link til resultater her: https://da.surveymonkey.com/stories/SM-V22PRFD9/ 49 besvarelser viser 

at der generelt er tilfredshed hos medlemmerne, men at der også er områder vi skal arbejde mere 

med fremover, herunder kommunikationen med medlemmerne. 

Jørgen Uldall-Ekman 

 

Juniorudvalg 

Junior tennis - til general forsamling. 

36 junior. Vi har haft stort gavn af den kontinuerlige træning og Kristians meget professionelle 

tilgang til træning. Han har haft to hjælpetræner på til de mindste børn.  Da der var ønske om 

ekstra træning har vores to hjælpetræner Isabelle og Mary tilbudt ekstra træning mod en lille 

betaling (100kr) august og september. 

Vellykket tennisskole med 21 deltagere. 

 Vi har ikke haft nogle junior hold. Der er forsøgt med mini-tennis turnering med Korsør, men det 

er rigtig svært at motivere spillerne og deres forældre. 

 Kontingent - overvejelser om forhøjelse til 800 kr. Jf. drøftelser på bestyrelsesmøde d. 19.12.19. 

Voksne som betaler medlemskab samt gebyr til træning betaler 1700 kr. Da alle juniorer deltager i 

træning er der et kombineret medlemskab og træning svarende til 800 kr istedet for nuværende 

600kr. (Sommer sæson 2019) 

  

https://da.surveymonkey.com/stories/SM-V22PRFD9/


 

Pedersborg skole, Sorø Borgerskole, Frederiksberg skole samt Sorø Private skole har i udesæsonen 

benyttet foreningens anlæg. Først og fremmest til mellemtrinselever. To skoler med 

vejledning/træner arrangeret af foreningen. 2 skoler stod selv for vejledning af deres elever. 

Lars Nielsen/Susan Petersen 

Senior- og spillerudvalg 

Holdene i STF har spillet masservis af kampe hen over sommeren, og det er med stor 

tilfredsstillese at vi kan konstatere, at der ikke har været muligt at samle hold til alle kampe. Tak til 

holdkaptajnerne, der trækker det store læs.  

Resultaterne var: 

1. hold Herrehold. 3. division øst Pulje 1 (Steen /Jacob). Sluttede sidst med 7-1- i resultat. Spiller 4 

division i 2020 

2. hold Herrehold: Liga Herrer Liga 5 Øst - Pulje 3: (Henrik L/Stig Hartmann) Sluttede sidst, som 

no5. Nedrykning. Liga Herrer Liga 4 Øst - Pulje 1 i 2020 

Motionist Kategori 2 Pulje 8 (Aase Wolter) No 3 ud af 4. Henrik Bo med en 6-2 Vundne/Tabt score 

Motionist Kategori 4 Pulje 6 (Jørgen Peterslund) No 2 ud af 4. Lonnie og Rie trak læsset 

Motionist Kategori 4 Pulje 5 (Ronald Westerburger) No 3 ud af 4. Lis Gunde og Søren Dam med 

positiv score 

Veteran 40+ herrehold Serie 2 Pulje 2. (Troels Andersen). 1 af 4. Tabte finale imod Hillerød 2-4. 

Troels og Henrik L. endte med 9-2 V/T score. Alle på holdet havde positiv score. Rykker op i serie 1. 

Veteran 50+ 4. Division Pulje 2 (Lars Nielsen) Vandt finalen 6-2. Ingen med negativ score. Troels 

igen med imponerende 11-1 V/T score. Rykker op i 3. division 

 

Voksen Introduktion: 

Kun et forårs hold i 2019. Men atter stor tilslutning på 12 tilmeldte, hvoraf de 10 efterfølgende har 

meldt sig ind i klubben. Når træner situationen er afklaret, vil vi beslutte om vi skal starte et hold 

op efter sommerferien også. Det forudsætter at vi har planlagte aktiviteter og tilbud igennem 

vinterperioden.  

Bestyrelsen har afsat en beløb på budgettet til et fastholdelsesforløb for nye medlemmer. Det er 

vores erfaring at det ikke er helt så nemt for nye medlemmer at komme ind i klubben, som mange 



 

af os måske går og tror. Der er flere tilbagemeldinger fra nye medlemmer der har direkte har følt 

at de ikke var velkomne, blev ignoreret eller holdt uden for ’det gode selskab’. 

Så her er et område hvor vi alle kan forbedre os. 

Træning: 

Christian beviste sit værd, og tal til alle der tilmeldte sig, og gav den træningen en chance. Det blev 

udsolgt på næste alle hold. Nye hold bliver udmeldt, når trænersituation er afklaret. 

 


