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Åbning af sæsonen 2017 
Igen i år indbydes alle medlemmer til sæsonåbning med praktiske gøremål, frokost og 

hyggeligt samvær samt tennis for de der har lyst. Vi plejer at have en god og hyggelig dag, så 
kom og vær med og medbring om muligt lidt haveredskaber, handsker og din ketcher og tennistøj. 

Der vil desuden i år være en kort introduktion til det nye bookingsystem. 
Tilmeld dig på hjemmesiden, så ses vi 

 
lørdag d. 8. april kl. 9.00 

 
 

Tirsdagstennis for seniorer 

Kom og vær med til vores traditionsrige og hyggelige spil-sammen-aften. Glem alt om 
tennisklubbens rangliste, grib ketsjeren og mød op til tennis på kryds og tværs, kammeratligt 
samvær, kaffe - hver tirsdag. 

 
Vi starter 11. april - 2017 kl. 17.00 
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Stjerne*Træning 
Tro det eller ej - men vi har igen i år fået overtalt klubbens træner gennem mange år, Finn 

Morgen *Stjerne* til at han skal dele ud af sin rutine og viden om det svære spil. 
Det kan efterhånden ikke tælles, hvor mange der har startet sin debut som tennisspiller hos Finn 
og lært de svære grundslag, som er så vigtige for at komme videre i sin udvikling inden for den 

svære men spændende sport. 
Det er en god ide, at man som nybegynder eller lidt rutineret får en god start på 

sæsonen hos Finn. Tilmelding dig hos vores træningsansvarlige  
Helen Grønager på hgkalvehave@post.tele.dk / 40 44 88 59. 

Eller bare mød op - så tar’ vi den derfra. 
  

Se datoer, tider og priser for træning på hjemmesiden. 
 
www.stensvedtennis.dk -> Træning 

 

Klubmesterskab 
Vi håber igen i år på en stor tilslutning  

og er især glade for at kvinderne er kommet med i turneringen.  
 

Planen for afvikling af mesterskaberne vil igen i år kunne findes hjemmesiden, hvor du også 
løbende vil kunne følge med i resultater og stillinger. 

 
Se desuden sidste års resultater og vindere på hjemmesiden. 

Finaledagen bliver i år lørdag d. 2. september 2017. Så sæt X i kalenderen! 
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Kontingent 2017-2018 
Børn/juniorer op til 18 år:  350,00 kr. pr. år. (Inkl. træning) 
Seniorer/veteraner: 700,00 kr. pr. år. 
 

Kontingentet er uændret for både ungdom og seniorer. 
 

Kontingent skal ligesom sidste år betales via bank overførsel.  
Se hvordan du gør på hjemmesiden under “Medlemsskab” -> “Betal kontingent” 

Kontingentet skal være betalt senest onsdag 5. april 2017. 
 

Bemærk at både indmeldelse og udmeldelse skal ske via hjemmesiden. 
 

www.stensvedtennis.dk -> Medlemsskab 
 

Vintertræning 
Som en del af dit kontingent tilbyder Stensved Tennisklub indendørs tennis i Langebæk Hallen. 

Se mere på hjemmesiden. 
 

www.stensvedtennis.dk -> Vintersæson 
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Bolde 
Du kan stadig købe bolde hos klubbens kasserer.  

Prisen i 2017 er 65,00 kr. pr. rør (4 bolde).  
Kontakt klubbens kasserer for at købe bolde. 

 
www.stensvedtennis.dk -> Om Stensved Tennis -> Bestyrelsen 

 

Koder 

Klubben har kode på dørene til klubhuset og banerne. Ligeledes har vi nøglebokse til brug af 
boldkanon samt hvis man skal spille tennis i Langebækhallen i weekenden. 

På døren til banerne og døren til klubhuset sidder der en elektronisk kodelås. Begge døre åbnes 
med samme kode. Koden ændres som hovedregel ved starten af den nye sæson og udsendes i år til 

medlemmerne pr. mail når kontingentet er betalt. Kontingent skal være betalt senest 1. april. 
Koden kan blive ændret igen i løbet af året hvis der bliver behov. 

I sådanne tilfælde sender bestyrelsen mail ud med den nye kode. 

Koder er selvfølgelig kun gældende for foreningens medlemmer, og må under ingen 
omstændigheder gives videre til andre. Dette kan medføre eksklusion af klubben. 
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Reservation af baner 
Banerne reserveres for 1½ time pr. gang. 

  
Al reservation af baner foregår via klubbens elektroniske bookingsystem. 

Bookingsystemet tilgås nemmest ved at gå ind på klubbens hjemmeside og følge linket i toppen. 
Du har altså mulighed for at booke en bane såvel hjemme fra som på anlægget i klubhuset. 

For at booke en bane skal du have en personlig kode. Denne kode får du udleveret ved indmeldelse. 
Når du har betalt kontingent frigiver kassereren din kode, og du er klar til at booke baner.  

Skulle der mod forventning opstå problemer så kontakt klubbens web-ansvarlige. 
 

OBS.  
Vi får nyt bookingsystem fra 8. april.  

Kom og få en introduktion  
ved standerhejsningen d. 8. april kl. 10.00 i klubhuset. 

 
www.stensvedtennis.dk -> Book en bane 
www.stensvedtennis.dk -> Om Stensved Tennis -> Bestyrelsen 
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Boldkanonen 

Klubben investerede, med hjælp fra private sponsorer og kommunen, i 2015 i en ny og væsentligt 
mere avanceret boldkanon end den gamle vi havde. Denne har været flittigt brugt lige siden. 

Da det er et avanceret maskineri og har en vis værdi, skal man have et boldkanonkørekort for at må 
anvende kanonen. Mere om dette samt retningslinjer for booking mm. på hjemmesiden. 

 
www.stensvedtennis.dk -> Boldkanon 

 

Generelle bookingregler 

Retten til en booket tid fortabes, hvis spillerne ikke er klar  
senest 10 min. efter det reserverede tidspunkt.  

Bliver man forhindret i at benytte reserveret bane, bedes man så vidt muligt slette sin reservation. 

Bestyrelsen har ret til at reservere banerne til turnering, træning og andre arrangementer. 
Bestyrelsen anstrenger sig for, at dette er på plads i så god tid som muligt. 
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Lysanlægget 
Lysanlægget skal ifølge aftale med kommunen være slukket senest kl. 22.00. I specielle tilfælde, 

som ved turneringskampe, kan tidspunktet rykkes til kampene er færdigspillede. Bestyrelsen 
appellerer til at lysanlægget ikke tændes for tidligt, og kun bruges når det er for mørkt til at spille, 

da lysanlægget er meget dyrt at have tændt. 
 

 

Opstartsturnering 
Turneringen består af 2 forskellige moduler. 

Et modul før frokost og et modul efter frokost. Du har mulighed for at tilmelde dig begge moduler 
eller nøjes med det ene modul efter tid og lyst. 

Hold øje og tilmeld dig på hjemmesiden. 

Vi starter søndag d. 14. maj 2017 kl. 10.00 

 
www.stensvedtennis.dk -> Turneringer -> Opstartsturnering 
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Referat af generalforsamling i 
Stensved Tennisklub 

afholdt i Langebækhallen søndag d. 26. februar 2017 kl. 14.00 
 
 
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere 

● Poul R. valgt som dirigent. Hanne M. og Susanne H. valgt som stemmetællere. 
 
2. Formandens beretning 

● Kim S.H. fremlagde formands beretning og fremhævede bl. a. den gode opbakning der igen 
har været til standerhejsning, opstartsturnering mv. og isæt det gode sociale fællesskab i 
klubben. 

 
3. Forelæggelse af regnskab 

● Martin H. og Tom A. gennemgik regnskabet for 2016. 
 
4. Forelæggelse af budget for 2017 

● Martin H. og Tom A. forelagde budgettet for 2017. 
 
5. Indkomne forslag: 

● Der var ingen indkomne forslag 
 
6. Valg af bestyrelse:  
På Valg: 
Kim Skovgaard (ønsker genvalg) 
Martin Hartmann (ønsker genvalg) 

● Kim SH. Og Martin H blev genvalgt. Ingen andre kandidater. 
 
7. Valg af 2 suppleanter.  
På valg: 1 suppleant Brian Nielsen (ønsker genvalg) 
På valg: 2. suppleant Helen Grønager (ønsker genvalg) 

● Brian B.N. og Helen G. blev genvalgt. Ingen andre kandidater 
 
8. Valg af revisor  
Tom Andersen (ønsker genvalg) 
Birthe Jacobsen (ønsker ikke genvalg) 

● Tom A. blev genvalgt. Birthe J. træder ud som revisor. Mange tak til Birthe rigtig mange 
års bidrag som revisor i klubben. Søren V. L. træder ind som revisor suppleant. 

 
9. Evt. 

● Jakob L. orienterede om det gamle booking system som er blevet lukket og at der arbejdes 
på et nyt system til at håndtere vores booking af tider på banerne. Der vil være 
infomøde/intro ved standerhejsningen. 

● Bjarne M. roste det gode sammenhold i klubben. 
● Hans opfordrede til mere oplysningen/reklame for klubben med henblik på at hverve flere 

medlemmer. Især opslag i Sydsjællands Tidende har tidligere været givtigt. 
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Bestyrelsen 2017 

 
Formand 
 

Kim Skovgaard Hansen 
Olsbjergvej 4 
4760 Vordingborg 
Tlf. 40 51 08 77 
kim@kimskovgaard.dk 
 

 

Kasserer  
 

Martin Hartmann 
Kastanievej 34 
4773 Stensved 
Tlf. 27 66 82 61 
bjoernhartmann@hotmail.com 
 

 

Web-ansvarlig Jakob Lorentzen 
Kastanievej 44 
4773 Stensved 
Tlf. 25 13 54 75 
lorenzzz@gmail.com 
 

 

Bestyrelses medlem Per Jørgensen 
Hermelinvej 12 
4760 Vordingborg 
Tlf. 50 89 49 34 
Per@nordic-air-Filtration.com 
 

 

Bestyrelses medlem Bjarne Malmros Jensen 
Marienbergvej 7, 2. tv. 
4760 Vordingborg  
Tlf. 40 13 37 66  
1234bmje@gmail.com 
 

 

Suppleant Helen Grønager 
Strandvej 19B 
4771 Kalvehave 
Tlf. 40 44 88 59 
hgkalvehave@post.tele.dk 
 

 

Suppleant 
 
Brian Banke Nielsen 
Hørvænget 25 
4760 Vordingborg  
Tlf. 22 23 31 54  
nielsenbrian86@gmail.com 

 

 

www.stensvedtennis.dk -> Om Stensved Tennis -> Bestyrelsen 
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