
 

 BERETNING HTK 2018 – GENERALFORSAMLING 24 FEBRUAR 2018  
 
Kære alle sammen,  
 
Endnu et godt år for vores dejlige tennisklub er gået. I overskrifter har året set sådan 
ud 
 

• Vi har lige indberettet medlemstal. Vi er 648 medlemmer mod 426 for 4-5 år 
siden.  

• Vi har opgraderet af faciliteterne her på Bjerre Strand yderligere med nye 
hegn, nyt grus og generel opsphinning  

• Tennishallen er (stadig) fantastisk og bruges af alle medlemsgrupper  

• Vi har et helt fantastisk trænerteam  

• Vi har i Øresund Tennis for 3 år i træk slået rekorden med antal børn på 
indendørs træning  

• Vi har i alt 20 senior og juniorhold 

• Vores seniorhold er rykket op i 1. – historisk ! 

• Vores juniorhold spiller i højere og højere rækker – 3 hold i A-rækken (dog 
undtagelsesvist ingen sjællandsmestre for hold) 

• Vi har en junior som blev sjællandsmester og en i finaleplads (u12 ude) 

• Flere veteranmesterskaber til Sophie Engelsbak, Malene Frei m.fl. 

• Træningslejr i Båstad for juniorerne  

• SM finalestævne i Fredensborg og Humlebæk  

• Hyg Ind hver onsdag aften  

• Nordturnering med de andre nordsjællandske klubber  

• Hyg Ind til Sverige  

• ØTP rangliste og masser af socialt spil 

• In House hver lørdag 

• Sommerturneringer for juniorerne og i år også senior  

• Sommercamps for juniorerne som ender med badetur på stranden  

• Uformelle grillaftener efter hyggelig spil selv på banerne  
 



 
Vi mener i bestyrelsen at 2018 var endnu et år med et godt klubliv i Humlebæk 
Tennisklub og vores samarbejde med de andre klubber i Øresund Tennis, som står 
for den sportslige aktivitet.  
 
Samarbejdet i Øresund Tennis har efter bestyrelsens opfattelse haft uvurderlig 
betydning for udvikling både her i Humlebæk og i de andre klubber. OG det tror vi 
fortsat på. Der har dog været en anelse ustabilitet i samarbejdet på bestyrelsesplan 
– det vender jeg tilbage til.  
 
Året startede ellers med standerhejsning og den traditionelle åbningsturnering den 
20 april. Det hele startede festligt som altid med godt fra Frellsen og en god start på 
sæsonen.  
 
Standerhejsning – foårsklaring ; understreger vores værdier. Da jeg startede i 
klubben for 15 siden var det kun motionister til arbejdsdage. I dag er det 1. hold, 
mange juniorer og motionister. Vi løfter i flok og har det godt sammen. Det er 
kerneværdi hos os ! 
 
I 2017 investerede vi i inventar til banerne – nye koste, liniekoste, dommerstole, 
bænke på banerne, skraldespande, linjer (på det fleste baner), nye net (på de fleste 
baner), en ny tromle til forårsklargøring - Og vi investerede i nye bænke foran bane 
1-3, samt en ny boldmaskine.  
 
I 2018 fortsatte vi med nye hegn, omlægning af perlegrus, afdækning af baner ved 
nye planker og generel mere investering i oprydning af ukrudt etc. Og også i selve 
klargøringen af banerne. 
 
Vi synes vi kan tillade os, at sige at vi har Damarks bedst belligende baner – bedste 
baner at spille på, og dejligste anlæg.! 
 
Og så kørte et godt forår med masser af aktivitet på banerne, fuldt booket til 
træning, holdkampe Hyg Ind og ”bare” almindelige medlemmer som benytter 
banekapaciteten fuldt ud. Kig f.eks. ned en søndag eftermiddag og der er booket til 
”almindeligt spil på alle baner.  
 
Og så skal lige fremsætte den traditionelle bemærkning her i beretningen : ja, der er 
afsat alle baner til Hyg Ind. Onsdag aften – hver onsdag aften, ligesom der 
undertiden er booket til holdkampe.  



 
Og med den nuværende bestyrelsen bliver de ved med det, så længe vi har 
deltagere nok. Og vi er også udfordret eftermiddage, hvor der nogle dage er booket 
alle baner til træning enkelte timer – men skolereformen gør det undertiden umuligt 
at planlægge uden om.  



Men vi går hvad vi kan – både Hyg Ind, trænere og holdkaptajner frigiver baner 
når/hvis de er ledige. Hyg Ind frigiver f.eks. baner nu fra kl. 20.30 
 
OG det sker – særlig ved holdkampe og turneringer er en vis ”overbookning på 
forhånd” nødvendig, da man ikke kan sende et udehold fra Vordingborg hjem, hvis 
kampen er forsinket f.eks. på grund af regnvejr.  
 
Vi er en forening med et fællesskab og deraf følgende aktiviteter. Og så længe den 
nuværende bestyrelse er der laver vi ikke om på det. Vi gør alt vi kan for at være 
fleksible, men vi vil fælles aktiviteter og kan altså ikke rulle skolereformen tilbage og 
vil ikke nægte mere end 40 mennesker at bruge banerne onsdag aften.  
 
Men vi arbejder naturligvis altid for at optimere forholdene. Vi har en stor 
hensættelse i regnskabet – vi har valgt ikke at bruge denne på den løbende 
optimering med f.eks. hegn, men tage en mindre driftsunderskud i år. Og 
fremtidssikre os (at foreslå) en mindre kontingentstigning, den første i mange år. 
 
Og, nå går den seriøse jagt ind på flere baner. Folk troede reelt ikke på os i 2011, da 
vi sagde vi gik efter en tennishal. Men vi lykkedes – og det gør vi også med flere 
baner. Men vi må erkende, at det ikke kan blive ved Bjerre Strand pga planforhold. 
Så det er i givet fald nogle satelitbaner, evt. ved HIC eller et andet sted.  
 
Samtidig vi vil investere yderligere i anlæg, og vi får i år nye bænke designet af Calle 
under parasollen etc. Badeværelserne kan vi ikke gøre så meget ved, da det jo er en 
fredet ejendom og kommunen bestemmer her, men vi har dialog med dem. Men 
grundlæggende – vores anlæg skal være tip – top !  
 
Tilbage til året der gik. 
 
Trænerteamet blev suppleret med endnu en stor kapacistet i Carsten Kraghede, som 
er tidligere træner i HRT i mange år. Han er udviklingschef og har ansvaret for de 
mindste sammen med Markus. Vi ønsker at vores gode kvalitetstrænere ikke kun 
bruges på turneringsspillere, men også på nye børn og også på voksenmotioninster. 
 
Og vedr. motionisttræning mandag aften : 48 pladser udsolgt på mindre end en 
time. Det vidner om stor interesse og opbakning. Og det er vi selvfølgelig glade for. 
 
Markus vil til næste år – formentlig – endelig bruge sit tårnhøje snit fra gymnasiet til 
at læse på universitetet. Om og hvordan vi erstatter ham er lidt uvist. Han har lagt 



mange kræfter også uden for banen, og det er ikke sikkert vi kan finde en kapacitet, 
som matcher det ! 
 
Når vi bruger en god del ressourcer på kvalitetstræning af alle grupper er det værd 
at fremhæve værdien om fællesskab. I Humlebæk / ØT kan man ikke købe sig til 
individuel stjernestatus med privattræning. Vores trænere bruges til alle 
medlemsgrupper, og f.eks. har Calle indendørs alle seniormotionistgrupper.   
 
Meeen – kvaliteten stiger. Vi havde 28 juniorer med (ØT klubberne) ved 
regionsmesterskaberne her i januar.  
 
Og sidste år havde vi igen flere juniorer langt fremme. Vi har flere og flere deltagere 
med til UM og selvom de ikke vinder, vidner det om engagement. Og i en meget 
sund kultur. Vores spillere bliver og hepper på hinanden, og de har et fantastisk 
kammeratskab og lige det klubliv, vi gerne vil fremme som bestyrelse. 
 
Og de kan jo se op til vores – mange seniorhold ! Hos os er der plads til alle – og man 
har ikke mere ret til at spille holdkamp, hvis man er særligt god, end andre, 
herunder motionister. En del – særlig juniorkampe – spilles efterhånden på de andre 
anlæg, så her er plads til det hele. 
 
Og sportsligt kan man jo nu se op til vores to førstehold. Hædret af kommunen for 
at være i 1. division på både herre og damesiden. Vi laver en stor event 25. maj – i 
Nivå i øvrigt – hvor begge hold spiller, borgmesteren og forhåbentlig 150 tilskuere 
kommer og hepper, og spiller med spillerne bagefter. 
 
I løbet af året blev der også tid til at afholde SM finalestævne – en kæmpe fornøjelse 
med så meget god tennis på anlægget. I år deltager Calle, så sæt kryds i kalenderen 
også den 15. juni her i Humlebæk til finaledagen. 
 
Og der blev brugt tid på skoletennis – tænk at 1000 skolebørn ”kører igennem” 
vores skoletennistræning hvert år. Det er vi stolte over – og enormt glade for 
samarbejdet med skolerne, som også giver plads til talenttræning i skoletiden for de 
mest ambitiøse. 
 
Sociale turneringer for ALLE, ØTP og In House fortsatte i 2018 og udbygges og 
videreføres helt sikkert i 2019. 
 



Det kan I læse om I nyhedsbreve – og på FB. Vi er (også) gode på FB. Faktisk så gode, 
at vi i 2018 blev kåret som Danmarksmester af alle tennisklubber på FB med pæn 
margin til Gentofte på 2. pladsen og langt foran alle andre klubber. 
 
Øresund Samarbejdet lovede jeg at vende tilbage til – ja uvurderlig betydning. Tænk 
at man som medlem i lille Humlebæk kan spille på 20 baner, adgang til ny hal med 
tre fantastiske baner, adgang til kvalitetstræning og sociale arrangementer som 
langt overstiger andre klubber i byer med blot 10.000 indbyggere.  
 
Men vi er jo tre klubber – og dermed kræver samarbejde enighed. Og det er ikke 
altid enkelt. Vi har med Fredensborg haft et IS, som stod for driften med en 
fordelingsnøgle 60/40. Det har i praksis ikke været hensigtsmæssigt – der har været 
nogle principielle uenigheder om særlig trænernes rolle, og en struktur med votoret 
for alle, har ikke gjort noget godt. Det har gået på de lidt ”høje navler” som sådan 
noget nogle gange gør, men vi er nu 99.9 % i mål med en ny aftale med FTK om, at 
de fortsætter i samarbejdet, idet Humlebæk blive eneansvarlig og ansætter trænere, 
som dermed udlejes til de andre klubber.  
 
Det er IKKE tanken, at det skal gøre nogen forskel for medlemmerne af nogle af 
klubberne, men det sikrer en enstrenget beslutningsproces og giver ro om 
trænerne.  Men medlemmerne skal som altid stilles lige uanset klubtilhørsforhold og 
have samme muligheder. Den vision kommer vi ikke til at gå på kompromis med, og 
vi skal også have et godt samarbejde med FTKs bestyrelse og frivillige. Da ØT 
brandet samtidig har stor værdi rundt i tennisDK foreslår vi samtidig at vi optager 
retten til at bruge det som binavn i vedtægterne. 
 

Til allersidst : Tak til alle for et godt år – tak til bestyrelsen for et fantastisk 
samarbejde, og tak trænere, frivillige og alle i andre. Vi ser frem mod 
endnu et spændende år, både ude og inde.  
 
I hører fra os til foråret i forbindelse med det årlige nyhedsbrev, vi 
forventer at uddele i af marts. Her vil vi også omtale, vores nye 
erhvervsklub, som Dorthe har lidt materiale med om i dag. Kender I nogle, 
som vil sponsorere, netværke – og komme en tennistur til Paris Masters i 
september  med særlige in-sight oplevelser, må I endelig lade ordet gå 
videre. 
 



Og så ser vi selvfølgelig frem til standerhejsning, som i år bliver anden 
påskedag mandag 22 april.  
 
Og så holder vi et møde for alle gode og frivillige kræfter lige op til 
sæsonstart.  
 

Tak for ordet ! 


