Oslo, 8.februar 2018.

Innkalling til Generalforsamling i Holmenkollen Tennisklubb
HTK gjennomfører sin 83. GF den 14. mars 2018. Alle medlemmer er hjertelig velkommen.
Vi har den erfaring, at det vanligvis ikke er stort fremmøte på vår GF, og til de som ikke kan
komme, orienterer vi herved litt om hvor klubben står i prosessen med nytt anlegg.
Vi har hatt noen utfordringer, og i et informasjonsmøte før Jul, fikk medlemmene vite at vi
fremdeles venter på avgjørelse fra Fylkesmannen vedr. en naboklage. Noen naboer har
klaget på saksbehandlingsfeil av Oslo Kommune i forbindelse med at HTK skal få bygge sitt
tennisanlegg på Bautatomten. Denne klagen skulle vært behandlet innen desember måned,
men Fylkesmannen har mye på bordet, og vi venter fremdeles på avgjørelsen. Det er det
flere som gjør, og straks det foreligger et for oss positivt svar, så vil festeavtalen med OK bli
signert. Vår tildeling av spillemidler er også avhengig av at Fylkesmannen ikke støtter
naboklagen. Med stor sannsynlighet er denne saken avgjort før vi har vår GF.
Det er også noen utfordringer med Budaksepten fra Hent Eiendom AS. Det er oppstått noen
forandringer i det selskapet som er Hent’s partner i prosjektet, og derfor er de i skrivende
stund i dialog med et par andre interessenter. Dette kan også ta litt tid. Vi har god dialog
med Hent. For HTK er naturligvis sikker betaling en ufravikelig betingelse, og vi har ingen
problemer med å akseptere deres foreslåtte nye partnere.
Det er mange som jobber på ulike nivåer med et nytt anlegg og klubb nå. Vi skal skape en
moderne klubb og ‘HTK prosjekt kontor’ har møter hver mandag. Det faller hele tiden nye
brikker på plass for å lage et av verdens beste tennisanlegg. Det er delegert flere
ansvarsområder til klubb medlemmer vedr: Banedekke (inne/ute), god belysning,
bookingsystemer og adgangsbrikker, kiosk og bespisning, interiør osv. osv. Det er mange
ting å tenke på, og vi er i godt driv med prosessen. Nå håper vi bare på raske og positive
beskjeder fra FM og Hent & Partnere.
Med vennlig hilsen
Holmenkollen Tennisklubb
Bjørne Byhring
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