
Møn Tennis 

Referat af ordinær generalforsamling 
Mandag den 24. februar kl. 19-21 i klublokalet Mønshallerne, Platanvej 40A, 4780 Stege. 

 

1. Valg af dirigent og referent 
Marianne Florman valgt som dirigent. Morten Rikard valgt som referent. 
 

2. Beretning om klubbens aktiviteter i det forløbne år ved formand Erik Ditlev 
Se også de enkelte punkter herunder: Det nye anlæg, klublokale, træner, indendørs tennis. 
Det gamle anlæg er slidt. Der er hul i hegnet, så uvedkommende opholder sig på banerne. 
Vindskærmene er ødelagt. Der vokser ukrudt i siderne. Det er kommunen som står for 
vedligeholdelse og reparation af hegn og klargøring af baner til den nye sæson. 
Der er søgt tilskud hos Fanefjord Sparekasses Fond til nye vindskærme. Der er faldende 
medlemstal. 
 

3. Forelæggelse samt godkendelse af årsregnskab ved kasserer 
Marianne fremlagde regnskabet.  
Udgifter: 18.437,61 
Indtægter: 27.817,52 
Saldo pr. 1/1 2020: 21.464,03 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Erik Ditlev og Marianne Florman fortsætter i bestyrelsen.  
Morten Rikard og Carl Gustav Scavenius blev valgt til bestyrelsen som nye medlemmer. 
Bestyrelsen bliver konstitueret på næstkommende bestyrelsesmøde. 
 

5. Tennistræner i 2020 
Der har ikke været en fast træner sidste år. Det er en stor udfordring, da man ikke kan tilbyde 
træning til nye medlemmer. Der har været samtaler med DGI, og kontakt med ”Trænerhuset, 
ligeledes skal det undersøges om man kan samarbejde med nærliggende klubber om trænere, 
f.eks. Vordingborg og Præstø. 
 

6. Indendørs tennis 
Klubben har en bane i Mønshallerne torsdage 14-16 og lørdage 9-13. 
Der er ofte ledigt, så husk at bruge denne gode mulighed. Book på hjemmesiden. 
 

7. Info om nyt tennisanlæg ved Mønshallerne 
Erik fortalte om planerne for det nye anlæg. 3 tennisbaner, 1 Paddle-tennis med beliggenhed 
ud for kantinen i Mønshallen. Estimeret pris: 1,616 mio. kr. inkl. moms. 
Kommunen har sat penge af til den nye fodboldbane, men tennisanlægget er ikke med i denne 
omgang. Det er en udfordring at det gamle tennisanlæg er nedslidt, men kommunen vil ikke 
bruge penge, da der måske kommer et nyt anlæg.  
 



8. Klublokale i Mønshallen 
Klublokalet i Mønshallen koster 1.000 kr. pr. måned (med rabat nogle måneder). Det ligger pt. 
langt fra tennisbanerne, men når det nye anlæg kommer, så vil lokalet ligge lige ud til banerne. 
Derfor opretholdes betalingen, så lokalet ikke mistes. 
 

9. Eventuelt 
Dialog vedr. boldmaskine. 
Det kan evt. være med til at tiltrække nye medlemmer. 
Der er nogle praktiske udfordringer der skal løses, for at det kan blive en realitet. Bl.a. skal 
maskinen kunne stå i nærheden af anlægget og pt. giver fodboldklubben ikke nøgler til deres 
lokaler/skure. Måske man kan opstille et skur tæt på tennisbanen. 

 

 

 Referent 
Morten Rikard 
 
 
___________________________ 
 

 

 

 


