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Sorø tennisforening 
Referat af  ordinær generalforsamling 

Generalforsamlingen afholdtes i Sorø Hallen 
Mandag den 19. marts kl 19.30 
Der var 29 medlemmer til stede. 
 
 
 

Referat i henhold til dagsordenen: 

1. Valg af dirigent 
- Bestyrelsen foreslår Steen Hahn 
Steen Hahn blev klappet ind og konstaterede at 
GF er lovlig indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne. 
 
 
 

2. Formandens beretning til godkendelse. 
Se bilag.  Formand, Seniorudvalg, Juniorudvalg. 
Uddybende kommentar om skoletennis fra Skoletennis fra Lars Nielsen: Fredb. Skole, Privat Skolen 
og Sorø Borgerskole deltager i ordningen. 
Spørgsmål vedr. :  
- Kraftigt fald i Juniormedlemmer? Bestyrelsen ved ikke hvorfor, da tidligere 

juniorudvalgsformand ikke er tilgængelig. 
- Tennishal: Det er et femtidsprojekt, som vi arbejder på løbende.  

 
 
 

3. Kassereren forelægger regnskabet til godkendelse. 
- Regnskab samt balance for 2017 er vedlagt. 
Ingen kommentarer til regnskab. Det blev godkend med klapsalver. 
 
Pkt. 5 blev fremrykket af ordstyreren: 
 
 
 
 

4. Kassereren forelægger forslag til årskontingenter og budget for det kommende år til 
godkendelse. 
- Budget er vedlagt. Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter. 
Spørgsmål vedr  
- sposorater: De er ikke budgettal, men allerede indgåede aftaler. 
- Vedligehold baner 22.500,- Boldmaskine og andet.  
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5. Indkomne forslag. 
Nyt logo v. Henrik Leschly 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Nuværende logo           Sorø Byvåben                                 Forslag til nyt logo 
 

Der var almindelig enighed om at det nuværende loge, der i sin tid blev lavet af nød og uden nogen 
godkendelse fra nogen sider, trængte til en fornyelse. 
Det var ikke muligt at nå frem til en afstemning om det nye logo. Da der var deadline for trykning af 
logo på tøj, skulle der træffes en beslutning eller også skulle det udsættes i 2 år. 
Der blev stille forslag om at man kunne afholde en konkurrence og sagen blev lagt i bestyrelsens 
hænder og logoet skiftes således ikke. 
 

6. Valg af formand. 
- Jørgen Uldall-Ekmann genopstiller, og har bestyrelsens opbakning. 
Klappet ind 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer der afgår efter tur.  
På valg efter tur er  
- Lars Nielsen og Ronald Westerburger, der stiller til genvalg, 
Som nye medlemmer indstiller bestyrelsen: 
- Susan Petersen og Lis Gunde. 
Alle blev klappet ind 

 

8. Valg af suppleant til bestyrelsen. 
Der var ingen der meldte sig.  Bestyrelsen arbejder derfor uden suppleant. 
 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
- Bestyrelsen indstiller hhv.  Frode Nielsen og Inge Rosbirk til genvalg. 
Søren Koch erstatter Inge, der ikke ønskede genvalg 

10. Valg af repræsentant og suppleant til Sportsrådet. 
Henrik Leschly melder sig og Stadelund suppleant.  
 

11. Eventuelt. 
Ingen punkter.  
Steen Hahn takkede for god ro og orden. 
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Ad pkt 2: 

 
Formandens beretning v./ Jørgen Uldall 
 
Formanden begyndte sin beretning med at bede om 1 minuts stilhed i mindet om Anni Kristensen. 
 
Ligesom de seneste par år vi valgt at dele beretningen op mellem henholdsvis formanden, juniorudvalget 
samt seniorudvalget. 
 
2017 var igen et meget aktivt år i foreningen, med mange både sociale og konkurrence prægede 
arrangementer.  Året startede dog med nogle udfordringer for bestyrelsen, da vi allerede efter det første 
bestyrelsesmøde mistede både en juniorformand samt et nyt bestyrelsesmedlem. Heldigtvis trådte Susan 
til, og vi kom gennem året med et bestyrelsesmedlem mindre på fornemt vis – en stor tak til bestyrelsen for 
deres arbejde – jeg synes at vi er et rigtigt godt team sammen, der forstår at udnytte vores styrker hver 
især. Der er mange opgaver der skal løses gennem året, og kun ved at trække på alle ledige hænder både i 
og udenfor bestyrelsen, kan det lade sig gøre at køre en forening fornuftigt – man skal huske på at vi alle er 
frivillige, der var mange ting jeg ville bruge mere tid på, hvis jeg ikke skulle afsætte tid til også at gå på 
arbejde indimellem. 
 
En del arrangementer er gået hen og blevet traditioner, herunder tennisrejser, vinsmagning på 
fødselsdagen, klubturnering, klubfest, æbleskiver i december m.m. – en stor tak til alle de frivillige der står 
for disse arrangementer. Det er noget folk i nabo klubberne taler meget om og beundrer hos os. 
I august måned lavede vi et nyt arrangement, hvor vi inviterede 2 af Danmarks bedste tennisspillere til 
vores dejlige anlæg, og samtidigt bestilte det bedste vejr i en ellers katastrofal sommer. Det var et 
fantastisk syn, at se over 100 mennesker på anlægget, hvilket jeg i alt fald aldrig tidligere har oplevet – en 
super aften, hvor også spillerne hyggede sig sammen med os andre. En stor tak til de modige spillere der 
stillede op foran et unormalt stort publikum. Mange gode billeder og film på hjemmesiden. HEAD var også 
meget begejstret for arrangementet, og lovede at vi fremover ville få første prioritet til et nyt arrangement, 
hvilket vi overvejer pt. 
 
 Desværre har der været en nedgang i antallet af ungdomsspillere, som vi ikke havde for mange af i 
forvejen og derfor sætter vi fokus på dette i 2018, bl.a. Ved at indgå et samarbejde med DTF – Henrik 
fortæller mere om dette. Foreningen indgik i 2017 en aftale med DGI vedrørende ”bevæg dig for livet” som 
udover en del udstyr, også har givet os god sparring på mange områder, alt sammen for bibeholde og gerne 
udvide vores medlemstal – er også baggrund for DTF aftale.  
 
Vi har stadig et stort ønske om en indendørs tennis hal i Sorø, men der er ikke på kort sigt udsigt til at dette 
kan blive en realitet, derfor må vi nøjes med timerne i de eksisterende haller, som bestemt ikke er lavet til 
tennis. I denne vintersæson har vi været begunstiget af at priserne for at spille i en af Danmarks bedste 
haller i Slagelse er faldet, hvilket en del medlemmer har benyttet sig af. Vi har et godt samarbejde med 
Slagelse tennisklub, lige som med de øvrige lokale klubber, og hvis vi har ambitioner om at opbygge en 
større juniorafdeling, tror jeg det vil være vigtigt med et godt alternativ til indendørstennis, også selvom der 
skal køre 15-20 km, i øvrigt det samme som de fleste københavnere skal når de skal spille indendørs tennis. 
Selvom jeg altid er bange for at glemme nogle, ved at nævne navne, vover jeg pelsen alligevel – en stor tak 
til: Kenneth Bernholm (afgående webmaster), Linda Hansen, Aase Wolter, Vibeke Vest, Karin Ralkov, Tina 
Hyldegaard, Erling Trærup, Anne Grete Rasmussen, Helle Pedersen, Henning Jensen (vores allesammens 
grillmester), Nicolas Binet, Jeanette Bernholm, Rie Nygaard samt alle vore holdledere og så også dem jeg 
har glemt! 
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Sponsorudvalget blev i 2017 udvidet med Søren Nielsen, og består nu derudover af Lis Gunde, Jørgen 
Perterslund og undertegnede. Det er en stor glæde at kunne berette at det igen er lykkedes at besætte 
sponsorpladserne på vores spillertrøjer for de kommende 2 år, samt både forny og finde nye sponsorer for 
de kommende 1-2 år – en kæmpe tak for det. Disse sponsorater gør at vi har mulighed for at gøre en ekstra 
indsats i forhold til ungdommen, træning m.m. 
Vores mangeårige hovedsponsor, Nygaard turist & minibusser har igen tegnet sponsorat, hvilket snart 
giver firmaet 10 år jubilæum – en stor tak til Peter Nygaard – dejligt at vi kunne betale lidt tilbage ved at 
Susan sammen med et par juniorer hjalp til, da Peter havde åbent hus i januar. 
Tellerup, har i år valgt at opgradere sit sponsorat ligeledes til hovedsponsor, så vi glæder os til at se logoet 
på trøjerne snart. Husk at det forpligter alle holdspillere til at bære trøjerne under konkurrence –  det er 
med til at betale udgifter til træning, gebyr samt forplejning m.m. Herudover har Lis Gunde forlænget sit 
sponsorat igen for 2 år – tak for det Lis! 
 
Der er desuden indgået sponsoraftaler med følgende: 
Ryg & Sportsklinikken 
XL Byg, Sorø 
Poul W.Jensens Eftf Aps 
B&O, Sorø v/Munk Radio I/S 
C2 reklameV/Ingelise Christensen (trykker vores trøjer) 
Georg Ejlersen & Søn A/S 
Svegårds Boghandel Aps 
Vores sponsoraftale med HEAD og Sportmaster, løber 2 år endnu – giver bl.a. gode priser på tøj, udstyr og 
bolde. Vi planlægger desuden en demonstrationsaften af ketchere og en ny teknologi, hvor ”ketcheren” 
kan måle hvor hårdt man slår m.m. – mere om dette senere. 
 
 
 
Seniorudvalgs formands beretning v./ Henrik Leschly 
En tak til alle de aktive medlemmer, der arrangerer torsdagstennis, søndagstræf, tøsetennis og alle de 
andre aktiviteter. 
 
Træner: 
Som noget helt nyt, har vi har indgået en aftaler med DTF og ’Trænerhuset’ hvorigennem  vi, men et pænt 
tilskud, har fået adgang til en træner. 
Ordningen går ud på at flere klubber ’deles’ om den samme træner, så vi er sikre på at få en professionel og 
god træner.  
Træneren vil være til rådighed hvad der svarer til en arbejdsdag om ugen. Primært på mandage, hvor al fast 
træning vil ligge, men ud over det vil træneren deltage aktivt i arrangementer, camps mv. 
Som noget nyt har vi så træne hele året, hvilket skulle øge aktiviteterne i indendørs sæsonen. 
 
Holdkampe: 
Systemet for afvikling af hold er ændret helt i 2018. Det tidligere SLTU er samtidig omdøbt til Tennis Øst. 
 
Vi har dog tilmeldt samme antal hold som tidligere år, bortset fra at Herreholdet er lukket da det var svært 
at samle spillere til det. 
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Så fremover stiller vi med følgende hold 
2 Senior Division herrehold (4 herrer pr. hold) 
Disse hold var i 2017: Senior Mix hold SLTU Sjællands serie (næstsidst) og 40+ herrehold Sjællandsserie 
(Puljevinder)   
 
4 Senior Double  
Disse hold var i 2017: Motionist kat 2A Pulje4, 2x Motionist kat 3 Pulje 3 og Motionist kat 3 Pulje 4 
 
1 Veteran Division 50+ 
Ditte hold var i 2017: Veteran 50+ Serie1 pulje2 (no4 ud af 6) 
 
Juniorudvalgs forkvindens beretning v/ Susan Petersen 
Klubben er udfordret ift at tiltrække og fastholde junior medlemmer. 
Antal pr. 31/12 -38 medlemmer.  
0-12 - 12 personer 
13-18 - 21 personer 
19-24 - 5 personer 
 
Der har været stabil antal af børn til træning og faktisk en mindre fremgang sammenlignet med 2016.  
 
Hold.   
U16 mix hold som endt på 3. plads.  
 
Junior tur (minitennis) med børn fra Slagelse, Skælskør, Korsør og Sorø. 
 
Tennisskolen var på 4 dage. Desværre var der kun 7 deltagere 
 
Magnus og Isabella fik en på opleveren med at spille med/og/mod Frederik Lockte.  
 
Anders og Johanne hjalp ved Nygårds åbent hus-arrangement i januar. 
 
Vi har deltaget i 3 af de 4 "lørdag i hallen" i løbet af vinteren.  
 
Laurids har haft to holde til træning i løbet af vinteren.  
 
Hvis der er nogle medlemmer der har gode ideer til hvordan vi tiltrækker og fastholder junior medlemmer 
hører jeg gerne fra jer. 
 
Hjælpetræner ordning fremover: 
Kontingent frihed for juniormedlemmer, hvor krav er mindst 8 timer i sommersæson + 8 timer i 
vintersæson. 
 
Udvalg bestående af Louise Sørensen (Anton og Lea) og Connie Lundsberg (Anders) samt undertegnede er 
nedsat for at styrke indsatsen på Junior området. 
 
 
 
 

Referat 
V/Henrik Leschly 


