Rødovre, den 12. februar 2014
Til medlemmerne
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
 tirsdag den 4. marts 2012 kl. 19.00‐22.00.
 i Mødelokale 1, Cafeteriet 1. sal i Rødovrehallen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslår Michael Juhl som dirigent.
2. Formandens beretning herunder beretning fra junior-, senior- og motionistspilleudvalgene samt klubhusudvalget.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Se regnskab for 2013 i Årsrapporten 2013 på www.rt-tennis.dk
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Se budget for 2013
i Årsrapporten 2013 på www.rt-tennis.dk
5. Behandling af indkomne forslag:
1. Forslag om forlængelse af sæsonen udendørs om efteråret, Niels Lund (bilag 1)
2. Udskiftning af luft/varmeanlæg i hallen m/støjsvagt anlæg, Steen Andersen(bilag 2a)
3. Stop for juniortræning fredag eftermiddag indendørs, Steen Andersen (bilag 2b)
4. Disponering af anlægskonto på 400.000 kr. – Bestyrelsen (bilag 3).

6. Fastsættelse af næste års kontingenter og træningsgebyrer, forslag:
1. Kontingenter og træningsgebyrer er uændrede med undtagelse af:
a.

Seniorkontingent udendørs nedsættes med 50 kr. (bilag 4)

b.
Formiddagsmedlemskab for seniorer nedsættes til 1/3 af normal
seniorsats inde som ude (bilag 5).
7. Valg af bestyrelse jf. § 11:
1. Formand Poul Lundberg er på valg og genopstiller,
2. Næstformand Helle Christensen er ikke på valg,
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3. Kasserer Martin Unger er på valg, genopstiller ikke; bestyrelsens kandidat er
Erik Worsøe,
4. Juniorudvalgsformand Peter Grønning er på valg og genopstiller,
5. Motionsudvalgsformand er på valg; Torben Sejer Larsen genopstiller,
6. Seniorudvalgsformand Leander Rudolf har trukket sig. Posten er ledig for en
1-årig periode, p.t. ingen officiel kandidat,
7. Sekretærposten er ledig for en 1-årig periode; bestyrelsens kandidat er Peter
Munck.
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
a.

Peter Grønning er på valg, se under valg til bestyrelsen,

2. Seniorudvalget
a.

Ingen kandidater fra bestyrelsen

3. Motionistudvalget på valg for 2 år:
a.

Elsebeth Vang Hansen er ikke på valg,

b.
Carsten Jensen fratræder, bestyrelsens kandidat er Erik Hansen for
en 1-årig periode,
c.

Torben Sejer er på valg; se under valg til bestyrelsen,

d.

Tonny Hansen er på valg og genopstiller.

e.

Jytte Muszynski er ikke på valg.
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11. Valg af suppleanter til Junior- og Seniorudvalgene.
12. Valg til veteran-, klubhus-, informations- og festudvalgene jvf. §13:
1. Veteranudvalget for 1 år
a.
Ann-Louise Sølver Pedersen villig til genvalg. Bestyrelsens
kandidat.
b.

Helle Christensen villig til genvalg. Bestyrelsens kandidat.

c.

Gitte Ahlstrand villig til genvalg. Bestyrelsens kandidat.

d.

Christian Østergaard villig til genvalg. Bestyrelsens kandidat

2. Klubhusudvalg for 1 år.
a.

Britta Wihlsborg villig til genvalg. Bestyrelsens kandidat

b.

Peter Ravn villig til genvalg. Bestyrelsens kandidat

c.

Michael Juhl villig til genvalg. Bestyrelsens kandidat

3. Informationsudvalg for 1 år
a.
Bent-Ole Andersen søger afløser, men fortsætter med at køre nye
ansvarlige ind.
4. Festudvalg for 1 år.
a.

Der er p.t. ingen kandidater fra bestyrelsen.

13. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Rødovre Tennisklub
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Bilag 1. Forslag om forlængelse af sæsonen udendørs om efteråret
Fra: Niels D Lund [mailto:qtp573@iva.ku.dk]
Sendt: 14. oktober 2013 21:08
Til: poul@lundberg-consulting.dk
Emne: lukning af baner om efteråret

Kære Poul!
Det har undret mig en del at erfare, at medlemskab for sommer ophører pr. 30.9., dvs. før banerne
lukkes ned. Det er at spild af – skattefinansierede - faciliteter at have baner liggende som
medlemmer formelt ikke må anvende efter 30.9. Baner er til for bruges ikke for at ligge. Det må
også være kommunens idrætspolitik.
Jeg er medlem af en anden tennisklub i Virum – her er der standernedtagning sidste lørdag i oktober
– dvs. man har lystigt en måned mere sæson.
Jeg har dagligt kørt forbi KBs baner på Pileallé her i oktober – der er blevet spillet lystigt.
Og hele første halvdel af oktober i år har det jo været fremragende vejr. Efterårsferie kunne ved
godt vejr – som fx dd 14.10. være fint for skoleelever med forældre til spil. Det er jo ikke alle der
rejser til Paris.
Hvorfor begrænse - når man sagtens kan spille i oktober. Jeg foreslår en forlængelse af sæsonen
som punkt på næste generalforsamling.
Hører dog gerne forinden bestyrelsens holdning hertil. Vil du lige informere mig om, hvordan jeg
stiller dette forslag?
Vh Niels - Medl. 3284
Svar til Niels D. Lund en uge senere
Kære Niels D. Lund
Tak for din henvendelse, som jeg først læser her til aften efter min ferie. Banerne er ikke lukket, de
kan som vanligt bruges frem til efterårsferien eller længere, hvis kommunens anlægsfolk vurderer,
at banerne kan tåle dette. Normalt fjernes nettene medio oktober. Dette blev også meddelt ved
standerstrygningen.
Klubhuset bliver lukket den 1. oktober, så vi skal tage bad derhjemme eller i tennishallen. Med
mindre ovenstående er tilstrækkeligt for dig, betragter jeg dit forslag som rettidigt modtaget til
behandling på generalforsamlingen til marts måned.
CC: RT´s bestyrelsen samt formand for brugerbestyrelsen, Michael Juhl
Med venlig hilsen
Poul Lundberg Andreasen
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Glostrup, den 30. januar 2014

Bilag 2. To forslag fra Steen Andersen, medlem nr. 2
På vores kommende generalforsamling vil jeg gerne have følgende 2 forslag på
dagsordenen:
Forslag a. Udskiftning af luft/varmeanlæg i hallen med støjsvagt anlæg.
En udskiftning af det eksisterende luft/varmeanlæg i vores indendørs tennishal med
et, der er mere støjsvagt. Hvis kommunen ikke vil gøre det inden næste
indendørssæson, må vi finansiere det af egne midler.
Motivationen for forslaget er, at det går væsentlig ud over kvaliteten i spillet og
tennisoplevelsen, når anlægget kører. Og da anlægget ofte kører op til en time ad
gangen, er det til stor irritation. Lydniveauet på anlægget er målt og på baglinjen er
der et lydniveau tæt på 70 db. Ikke noget, der ville blive accepteret på en
arbejdsplads, med mindre man gik med høreværn.
Forslag b. Stop for juniortræning fredag eftermiddag indendørs.
Et stop for juniortræning fredag eftermiddag indendørs. Eventuel juniortræning skal
være afviklet senest kl. 15.30
Motivationen for forslaget er, at hallen nu er så booket, at det kan være svært at finde
ledige hverdagstimer før efter kl. 21.30 og mange aftener også først fra kl. 23.00.
Samtidig er der også tæt belægning i weekenderne, så hvis man skal have glæde af
sin frie reservation, som man betaler for, skal man virkelig være fleksibel, med
mindre man kan spille i dagtimerne på hverdage. Det kan de færreste seniorer med
fast arbejde.
Med venlig hilsen
Steen Andersen
Medlem nr. 2
Falkevej 13
2600 Glostrup
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Bilag 3. Disponering af anlægskonto på 400.000 kr.
Forslag til den ordinære generalforsamling den 4. marts 2014

I Årsrapporten for 2013 konstateres, at egenkapitalen atter er på et niveau, som før vi
fik mulighed for at bruge hallen.
Sidste års hensættelse på 200.000 kr. til anlægsformål foreslås således fordoblet til
400.000 kr. Det er så stort et beløb, at der bør være nogle retningslinjer for dets
anvendelse og frigørelse til betaling.
Forslaget går ud på at reservere de 400.000 kr. til anlægsforbedringer i tennishallen
og på udendørsanlægget. I skrivende stund tænker vi på følgende anvendelser:
 Medfinansiering af minitennisanlæg og ny slåmur m.v.:
o i forbindelse med den kommende udskiftning af dræn, etablering af ny
banebelægning samt lys på udendørsanlægget.
o Dette projekt finansieres af Rødovre Kommune og forventes realiseret i
løbet af 2014-2015.
o Vores medfinansiering bør ske samtidigt, da de to opgaver bedst løses
således.
Midlerne fra anlægsfonden forventes kun anvendt efter forudgående godkendelse på
en generalforsamling.
De foreløbige specifikationer på minitennisanlægget og slåmur m.v. vil vi arbejde
videre med i det kommende år. Når der foreligger en tilstrækkelig god
projektbeskrivelse, en medfinansieringsaftale og en projektplan, søger bestyrelsen
godkendelse af dette på en generalforsamling i Rødovre Tennisklub
Bestyrelsen den 3. februar 2014
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Bilag 4. Kontingenter og træningsgebyrer i Rødovre Tennisklub 2014
Justeringen af kontingenter i 2012 og træningsgebyrer for elite og juniorer i 2013 er
gennemført som forventet.
Disse justeringer fastholdes i 2014 og omfatter:
 Fri reservation er en obligatorisk del af kontingenterne indendørs for såvel
juniorer som seniorer,
 Gæstemedlemskab kan kun anvendes udendørs. Ordningen med at sælge tre
klip har ikke virket administrativt, så vi vil fremover sælge et klip ad gangen;
gælder dog stadig ikke kl. 17.00-20.00 på hverdage,
 Ganske få medlemmer har søgt om familierabat. Rabatten har betydet noget for
de få, der ønskede at få denne. Betaling via On-Line fungerer stadig bedre og
vi vil yderligere søge forbedringer her i 2014..
Klubbens tilskud til spillerudvikling på junior- og eliteområdet er fortsat:
Satstype
Grundlicenser
DTF

Begivenhed
500 kr. for senior elite
400 kr. for junior

Tilskud til
licenser ved
pointstævner

Elite

De første 3 stævner pr.
medlem pr. år

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

Kommentar
Betales af klubben efter
indstilling af emner til
bestyrelsen i marts/april måned
Inden for budgettet på 15.000 kr.
(dækker også grundlicenser
DTF)
Inden for budgettet på 15.000 kr.;
det skal sikres, at der er midler til
alle relevante; dækker også
grundlicenser til DTF ovenfor

Bestyrelsen den 3. februar 2014

7

Rødovre Tennisklub

Bilag 4 fortsat. Kontingenter og træningsgebyrer i budgettet for 2014
Konto
100

Type
Senior udendørs

2013
980

2014
930

Ændring
-50

105
110

Senior ude eftersommer
Senior formiddag ude *)

365
555

365
555

0
0

140
150
155
156
157
158
160
170
175
180
190
195
196
200
205
206
207
208
210
215
215
217
230
248

Senior passiv
Indskud seniorer
Træning elite 1 gang sommer
Træning elite 2 gange sommer
Træning elite 1 gang vinter
Træning elite 2 gange vinter
Senior 1. runde – HØJ
Senior 1. runde - LAV
Senior 2. runde eller senere
Senior 2. runde
Senior Fri Reservation
Leje af boldmaskine pr. gang
Køb af gæstebesøg udendørs
Junior udendørs
Junior ude eftersommer
Junior træn. 1. gang sommer
Junior træn. 2 gange sommer
Junior træn. 3 gange sommer
Junior inde
Junior træn. 1. gang vinter
Junior træn. 2 gange vinter
Junior træn. 3 gange vinter
Indskud juniorer
Familierabat

140
170
500
750
500
1.000
1.300
1.050
1.050
750
300
50
50
775
260
500
750
1.000
975
500
500
500
170

140
0
170
0
500
0
750
0
500
0
1.000
0
1.300
0
1.050
0
1.050
0
750
0
300
0
50
0
50
0
775
0
260
0
500
0
750
0
1.000
0
975
0
500
0
1.000
0
1.500
0
170
0
50 % af billigste
grundkontingent

Bemærkning
Kompensation.for
mgl. haltid forsommer
Forslag om reduktion
til 310 kr. og 250
+300 kr. inde

Incl. Fri Reservation
Incl. Fri Reservation
Incl. Fri Reservation
Hvis køb af blok 2
Bogføres manuelt
Online/Peter Ravn
Betaling Online

Incl. Fri Reservation

Når 3 eller flere har
betalt

Maksimum for salg af halkapacitet defineres som:
 Belægning Aktiv Fritids og RKS´ belægning som hidtil,
 80 juniorer plus 260 heltidsseniorer, dvs. 240 motionister og 20 elite,
 Og 30 seniorer formiddag (15 blokke á to medlemmer),
 Alle medlemsgrupper med Fri Reservation
*)Forslag om reduktion af formiddagsmedlemskabet ikke med her – se bilag 5.
Bestyrelsen den 3. februar 2014
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Bilag 5. Formiddagskontingentet 1/3 af almindeligt kontingent
Forslag til den ordinære generalforsamling den 4. marts
Alt for få medlemmer køber medlemskab om formiddagen ude som inde. Men da vi
nu har fuld hal og en kraftig belægning kl. 14.00-21.00 på hverdage, kunne en
markant omlægning af kontingentpolitikken sætte skub i en bedre udnyttelse af
anlæggene.
Forslag: Formiddagskontingenter 1/3 af det almindelige kontingent for seniorer:
Kontingenttype
Senior, formiddag ude
Senior, formiddag inde

Betaling
i 2013
555
750 + 300

Forslag til
2014
310
250 + 300

Bemærkninger
1/3 af lavt medlemskab i
øvrigt, 930 ude og 750 inde

Forventning om antal medlemskaber i løbet af 2-3 år:
 50 udendørs: => 50*310 kr. eller 15.500 kr. i indtægt; i dag 7 * 555 kr. = 3.885
kr. eller plus 43 medlemmer
 50 indendørs: => 50*550 kr. eller 27.500 kr. i indtægt; lig med 25 blokke; i dag
12 * 1.050 kr. eller 12.600 kr. og plus 38 medlemmer.
Effekten af ovenævnte ville være følgende:
 Vi fastholder medlemmer, der muligvis ville ophøre i klubben,
 Vi flytter medlemmer væk fra den interessante periode kl. 14-21, hvor børn og
erhvervsaktive foretrækker at spille.
For at det virker, bliver vi måske nødt til at lave særlig reservationsprincip indendørs,
hvor formiddagsmedlemmer kun kan reservere kl. 6.30-14.00. Endelig bør vi
overveje at placere sociale aktiviteter og træning om formiddagen også.
Bestyrelsen, den 3. februar 2014
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