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Rødovre, den 15. februar 2013 
 

Rødovre Tennisklub indkalder til ordinær generalforsamling  
 
tirsdag den 5. marts 2012 kl. 19.00-22.00. 
 
Sted: Loen, Rødovregård, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslår Michael Juhl som dirigent. 

2. Formandens beretning herunder beretning fra junior-, senior-, motionistspilleudvalgene samt 
klubhusudvalget.  

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. Se 
regnskab for 2012 i Årsrapporten på www.rt-tennis.dk  

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Se budget for 2012 i 
Årsrapporten på www.rt-tennis.dk   

5. Behandling af indkomne forslag – se bilag 1  

1. Udbud faste 4-personers blokke indendørs – v/nr. 219 Michael Juhl og bestyrelsen 
 

2. Begrænsninger for muligheder som nybegynder v/nr.  3481 Camilla Wiingaard  

3. Motionisttræningsudvalg v/nr. 3507 Marianne Eriksen 

6. Fastsættelse af næste års kontingent. Bestyrelsen foreslår(se bilag 2). 

1. De fleste kontingenter uændret i forhold til 2012 

2. Øgede træningsgebyrer for juniorer og elitespillere i forhold til øget træning 

3. Obligatorisk fri reservation for juniorspillere indendørs 

4. Gebyr for gæstemedlemskab udendørs på 50 kr. pr. gang 

5. Familierabat ved mere end 2 medlemmer fra samme familie 

  



 

 
Rødovre Tennisklub 

2

 

7. Valg af bestyrelse jf. § 11: 

1. Formand Poul Lundberg er ikke på valg, 

2. Næstformand på valg; Helle Christensen indstilles til genvalg af bestyrelsen,  

3. Kasserer Martin Unger er ikke på valg, 

4. Juniorudvalgsformand Peter Grønning er ikke på valg, 

5. Motionsudvalgsformand er vakant; bestyrelsen indstiller Torben Sejer for en 1-årig 
periode,  

6. Seniorudvalgsformand Leander Rudolf er villig til genvalg. 

7. Sekretær Anna Dabrowski er på valg. 

8. Valg af 2 revisorer for 1 år, 

1.  Svend Aage Christensen genopstiller og er bestyrelsens kandidat 

2.  Bent Ejvang genopstiller og er bestyrelsens kandidat 

9. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år 

1. Bestyrelsen har ingen kandidat 

10. Valg af medlemmer til Junior-, Senior- og Motionist-udvalgene. 

1. Juniorudvalget  

i. Ingen kandidater fra bestyrelsen 

2. Seniorudvalget  

i. Katarina Elkjær genopstiller, bestyrelsens kandidat  

3. Motionistudvalget på valg for 2 år: 

i. Elsebeth Hansen genopstiller, bestyrelsens kandidat 

ii. Carsten Jensen genopstiller, bestyrelsens kandidat 

iii. Torben Sejer genopstiller, bestyrelsens kandidat 

11. Valg af suppleanter til Junior- og Seniorudvalgene.  
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12. Valg til veteran-, klubhus-, informations- og festudvalgene jvf. §13: 

1. Veteranudvalget for 1 år   

i. Ann-Louise Sølver Pedersen villig til genvalg. Bestyrelsens kandidat.  

ii. Helle Christensen villig til genvalg. Bestyrelsens kandidat. 

iii. Gitte Ahlstrand villig til genvalg. Bestyrelsens kandidat. 

iv. Christian Østergaard villig til genvalg. Bestyrelsens kandidat 

2. Klubhusudvalg for 1 år.  

i. Udendørs Kurt Christensen villig til genvalg. Bestyrelsens kandidat 

ii. Udendørs Britta Wihlborg villig til genvalg. Bestyrelsens kandidat 

iii. Indendørs Peter Ravn villig til genvalg. Bestyrelsens kandidat 

iv. Indendørs Michael Juhl villig til genvalg. Bestyrelsens kandidat 

v. Indendørs Kurt Christensen villig til genvalg. Bestyrelsens kandidat 

3. Informationsudvalg for 1 år 

i. Bent-Ole Andersen genopstiller. Bestyrelsens kandidat 

4. Festudvalg for 1 år.  

i. Der er p.t. ingen kandidater 

13. Eventuelt 
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Bilag 1. Indkomne forslag fra medlemmer og bestyrelsen. 
 

Forslag 1: 

”Opkrævning af kontingent via en "blokansvarlig", inkl. mulighed for at dele udgifter, hvis 
man er flere end 4 spillere i 2. udbudsrunde”. 

Forslagsstiller: Bestyrelsen, inspireret af henvendelse fra medlem nr. 219 

Forslaget består i: 

4-mandsblokke indendørs tildeles medlemmer via den blokansvarlige på ansøgningen. 
Opkrævningen for alle medlemmer tilknyttet denne blok sendes til den blokansvarlige, som sørger 
for indbetaling af det samlede beløb til foreningen inden indbetalingsfristens udløb, så 
præferencestillingen til blokken opretholdes for alle. 

I 1. udbudsrunde betaler alle medlemmer på ansøgningen deres fulde vinterkontingent for at være 
med til at spille på blokken, dvs. såvel grundkontingent som gebyr for fri reservation. 

I efterfølgende runder betales der kun for 4 medlemmer af blokken. Hvis flere end 4 medlemmer er 
tilknyttet blokken, skal alle deltagere i blokken stadig være opført på ansøgningen. De pågældende 
kan hermed få denne til reduceret pris, som kan fordeles indbyrdes iflg. egen indbyrdes aftale.  

Dog skal den enkelte deltager som minimum betale grundkontingentet på 1.050 kr., hvis det er 
første blok, denne deltager i. Dette vil fremgå af den opkrævning, som medlemsadministrationen 
fremsender.  

Samme princip indføres for de 2-mandsblokke, der udbydes om formiddagen på hverdage 

Motivering: 

Hvis flere ønsker at dele en fast banetid, får de med forslaget mulighed for at indgå indbyrdes aftale 
om at fordele den samlede bloks kontingenter imellem sig. 

Der er fortsat behov for en lettere og billigere administration af banemedlemskaberne. 
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Forslag 2: 

"Hvordan sikres gode og lige muligheder for alle klubbens spillere uanset niveau og 
holdtilknytning, således at alle får lige adgang til både undervisning og fri reservation – og 
således at klubbens omkostninger fordeles ligeligt mellem klubbens medlemmer?” 
 
Forslagsstiller: Camilla Wiingaard medl.nr. 3481 

Motivering: 

(fremlægges mundtlig på GF) 

Forslag 3: 

”Oprettelse af motionisttræningsudvalg (MTU), inkl. mulighed for privat træning” 

Forslagsstiller: Marianne Eriksen, medl.nr. 3507 

Forslaget består i: 

Uddybning (se bilag 1a herunder)  

Motivering: 

(fremlægges mundtlig på GF) 
 
 
Bilag 1a  mht forslag 3 om motionisttræningsudvalg 2013 v/Marianne Eriksen nr. 3507 

Hvad 
 
Tennis er en sport, der er udfordrende og spændende, som man aldrig kan få nok af. Vejen frem til 
at udvikle sit spil er træning og træningslignende initiativer. 
 
Fra 2010 til 2013 har der været omkring 237 personer til træning i Rødovre tennisklub. Trænerne 
Anna og Jakob Dabrowski har stået for træningen indtil nu med stor tilfredshed fra spillernes side. 
 
Det er nu på tide at få klubbens medlemmer mere involveret i motionisttræningen, ved at oprette et 
motionisttræningsudvalg, MTU.  
 
MTU varetager generelt motionisternes interesse med særlig fokus på begyndere, let-øvede og nye 
medlemmer.   
 
Hvorfor 
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En klub som Rødovre tennisklub har mange områder, som skal passes. Indtil nu er det 
sportsadministrator Anna Dabrowski, der har taget sig af træningsstrukturen sammen med 
bestyrelsen.  
 
RTK har stort potentiale til at være en af Danmarks bedste klubber, både på seniorelite og 
juniorafdelingen, men ligeledes på motionistsiden. Ved at oprette et motionisttræningsudvalg 
styrkes fokus på denne gruppe medlemmer, samtidig med at ansvaret og arbejdsbyrden fordeles på 
flere mennesker.  
 
Yderligere er det en god idé at involvere medlemmerne i deres egen træning, idet man på denne 
måde kan lave en træningsstruktur, der passer til deres fulde behov.  
 
Udvalget vil således både gavne klubben, dens nuværende medlemmer, og skabe gode rammer for 
at tiltrække nye medlemmer. Oprettelse af MTU vil ligeledes følge den udvalgsstruktur, som 
allerede eksisterer i klubben. 
 
Bestyrelsen har spurgt, hvorvidt motionistudvalget kunne varetage opgaver vedrørende træning 
m.m. Motionistudvalget har umiddelbart ikke ønsket at varetage disse opgaver. 
 
Hvordan 
 
MTU ønsker at varetage opgaver, der omhandler motionister. Begrebet motionist forstås her, som et 
medlem, der ikke er en del af senior elite, og at medlemmet er fyldt 18 år. 
 
MTU ønsker ligeledes at have et tæt samarbejde og dialog med motionistudvalget samt 
veteranudvalget. 
 
MTU forestiller sig et tæt samarbejde med bestyrelsen på alle punkter. 
 
MTU varetager i vidt omfang de nuværende sportsadministratoropgaver. 
 
MTU’s opgaver 
 

1. Motionisttræning sommer/vinter 
a. nye medlemmer 
b. begynder træning 
c. let-øvet/øvet træning 

 
MTU laver træningskoncepter sammen med sportsadministrator Anna Dabrowski, som 
hænger sammen økonomisk, således at klubben ikke har underskud ved udførelsen af 
konceptet. Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer, herunder de økonomisk. 
 

2. Rekruttering af nye medlemmer 
De pågældende der er med i MTU ved hvad det betyder at være nyt medlem i RTK. Derfor 
vil MTU ligeledes stå for Tennissportens dag, samt voksenintroduktion. 
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3. Ansættelse af de nødvendige trænere, indenfor de økonomiske rammer. 
I sommeren 2012 var der 73 personer, der havde træning til 2 trænere. Anna Dabrowski var 
hovedtræneren på området og Jakob Dabrowski var med som vikar og medtræner. På 
nuværende tidspunkt ønsker bestyrelsen kun at have Anna Dabrowski, som motionisttræner 
i klubben.  
 
MTU vil arbejde for at opnå den samme motionisttilslutning i sommeren 2013, hvilket dog 
vil forudsætte, at der er mulighed for at trække på ekstra trænerkræfter i tilfælde af sygdom, 
projektets afvikling m.m.  
 

4. Andre initiativer der beskæftiger sig med motionister. 
Det kan fx være andre træningsprojekter eller turneringer. Herunder camps, hyg-in lignede 
arrangementer m.m. Dette punkt vil især være i samarbejde med motionistudvalget. 
 
Yderligere vil det være at foretrække, at MTU har sit eget område på hjemmesiden, der 
således giver let adgang til information om motionisttræning og muligheder for nye 
medlemmer. 
 

Udvalgskandidater  
 

 Anna Dabrowski, Formand 

 Camilla Wiingaard, udvalgsmedlem 

 Marianne Eriksen, udvalgsmedlem 

 M.fl. 

 
Forslaget stillet af  
Marianne Eriksen 
Medlem nr. 3507  
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Bilag 2.  Fastlæggelse af næste års kontingent og træningsgebyrer m.v. 
 
Bestyrelsen foreslår, at satserne for 2012 fastholdes i 2013, men suppleres med, at 
træningsgebyrerne for elite og juniorområdet tilpasses ønsket om varierende træningsmængder, så 
egenbetalingen følger den øgede træningsmængde og –forventning. Herunder følger en 
sammenstilling af de foreslåede ændringer, hvor der også indføres et gebyr for gæstemedlemskab 
samt familierabat med mindst 3 medlemmer fra samme familie. 
 
    Medlemstype Udendørs i 

kr. 
Indendørs i kr. Bemærkninger 

Voksenkontingent  
– motionist og elite 

980 
Uændret 

1.050 
Uændret 

Grundbeløb incl. Fri Reservation ved 
1. køb af blok LAVT medlemskab 
Tillæg 250 kr. ved HØJT medlemskab   

Juniorkontingent 775 
Uændret 

975 
Øget =>

Indendørs hævet med 200 kr.; om-
fatter nu også Fri Reservation til alle 

Træning 
elite og 
junior 

En gang uge 500 500 I 2012 500 kr. for alle, nu justeret 
opad. Ved mere end 3 gange ugentlig 
træning indgås særlig aftale imellem 
klubben og spilleren  

2 gange/uge 750 1.000 
3 gange/uge 1.000 1.500 

 
Familierabat 

 
50 % i rabat på 
grundkontingent for medlem 
nr. 3, 4, 5 osv. 

 
Refunderes for den laveste 
medlemssats, når gyldigt medlemskab 
er på plads 

 
 
Dertil flg. præcisering af tilskudssatserne for klubbens bidrag til spillerudvikling på junior- og 
eliteområdet: 
 
Satstype Begivenhed Kommentar 
Grundlicenser 
DTF  

500 kr. for senior elite  
400 kr. for junior 

Betales som hidtil af klubben efter 
indstilling af emner til bestyrelsen i 
marts/april måned 

Tilskud til 
licenser ved 
pointstævner  

Elite De første 3 stævner pr. 
medlem pr. år 

Inden for budgettet på 15.000 kr.  
(dækker også grundlicenser DTF) 

Junior 50 % af de 5 første stævner 
pr. medlem pr. år 

Inden for budgettet på 15.000 kr.; sikre 
at der er midler til alle relevante 
dækker også grundlicenser DTF 
ovenfor 

 
Gæstemedlemskabet udendørs har været en meget stor succes, men ikke for at forfølge det 
oprindelige formål: at hverve flere medlemmer. Vi indfører derfor en betaling på 50 kr. for hver 
gang, man tager en gæst med via ordningen. On-linebetaling indføres på denne ordning tillige 
med udlejning af boldmaskinen. (Gælder dog ikke kl. 17.00-20.00 på hverdage). 
 
 


