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Referat af ordinær generalforsamling i Rødovre Tennisklub 2014  
  
Tirsdag den 4. marts 2014 kl. 19.00-21.35.  Sted: 
Rødovrehallen, 2610 Rødovre   
  
Dagsorden: 

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

2. Formandens beretning herunder beretning fra junior-, senior- og motionistspille-udvalgene 
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 2014 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,  

3. Kasserer Martin Unger er på valg, genopstiller ikke; bestyrelsens kandidat er Erik 
Worsøe,  

4. Juniorudvalgsformand Peter Grønning er på valg og genopstiller, 
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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. 

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. 
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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 

  
Generalforsamlingen blev åbnet af formanden med en kort introduktion af medlemmerne i 
bestyrelsen og en særlig velkomst til nye medlemmer. De tilstedeværende fra bestyrelsen var Poul 
Lundberg Andreasen (formand), Helle Christensen (næstformand), Martin Unger (kasserer), Peter 
Grønning (juniorformand) og Torben Sejer formand motionistområdet.   

Ad. 1: Valg af dirigent. Michael Juhl blev som bestyrelsens kandidat valgt som dirigent uden 
modkandidater. Michael konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse 
til medlemmerne elektronisk og på hjemmesiden. Det blev ydermere konstateret, at dagsordenen 
stemte overens med klubbens vedtægter og at generalforsamlingen derfor var beslutningsdygtig. 
Der var 31 fremmødte i alt. Erik H, Bent E & Jan V blev valgt til stemmetællere.   

Ad 2: Formandens beretning mv.: Bestyrelsen har forudsat, at generalforsamlingens deltagere har 
læst årsrapporten. Endelig var der optrykt så mange eksemplarer af denne, at man kunne følge den 
mundtlige fremlæggelse.  

Poul fremlagde en samlet opdatering med støtte i en særlig overheadpræsentation. Året 2013 har 
været et år præget af såvel sportslig som økonomisk fremgang. Der var nogle 
spørgsmål/bemærkninger fra salen: 

1) Hvilke spillergrupper har vi? Svar: Junior, senior, veteran og motionister.  

2) Hvad gør vi for at holde på de unge medlemmer? Svar: Vi har gode betingelser for at de 
trives, men der er ikke tale om top elite.    
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3) Vi bør inddrage forældrene noget mere når børnene starter til tennis. 

4) Vi bør afholde et forældremøde ved sæsonstart 

5) Der mangler nogle arrangementer for de børn der ikke er super gode 

6) Vi skal få forældrene til at starte til tennis, når deres børn starter 

7) Det kræver penge at få vores første hold højere op i rækkerne 

8) Begrænse spilletiden for de medlemmer, der ikke er i arbejde 

9) Ros til bestyrelsen for, at det nu er muligt at købe enkelte træningstimer 

10) Hvis der er nogen, der vil bidrage med et eller andet er de meget velkomne, vi vil gerne 
have vores hold højere op i rækkerne 

11) Har andre klubber samme tilbagegang med medlemsantallet som os? Svar: nogle klubber 
har dramatisk tilbagegang, andre har tilsvarende som os og andre igen har fremgang. 

12) Stor ros til muligheden for motionisttræning, men det er blevet for dyrt. 

13) Skaffe flere baner i stedet for, at folk skal spille meget sent om aftenen. 

14) Hvordan er aldersfordelingen af vores medlemmer? Svar: Få i 16‐35 mange i 35‐99 og ok i 
8‐16 

15) Hvad gør vi når børnene skal længere tid i skole fra august? Svar det ved vi ikke endnu 

16) Vi har ikke haft et godt elitehold efter vi holdt op med at betale spillerne for at spille 

17) Vi forventer, at der kommer nyt dræn på banerne i 2015 og at der samtidig bliver lys på 
alle baner. 

18) Kan vi få penge på samme måde som i f.eks. fodbold, når et talent skifter til en af 
topklubberne? 

19) Der blev efterlyst mere lys uden for banerne. 

20) Kan de nye minitennisbaner bruges som ”rigtige” baner? Svar: Nej der er ikke plads nok. 

21) God idé med at lave minitennisbaner. 

22) Der er lavet minitennis baner ved genforeningspladsen, er der et udvalg der tager rundt og 
ser andre anlæg?  
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Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.  

Ad 3: Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.   

Martin anvendte en særlig overheadpræsentation under såvel punkt 3 og 4. Foreningen havde et 
større overskud end budgetteret. 

Der var nogle spørgsmål/bemærkninger fra salen: 

1) Det er en god sund økonomi som vi har 

2) Det er et alarmsignal, at udgifter ikke bliver afholdt pga. annullering af aktiviteter. 

3) Hvorfor er der flere indtægter end udgifter i forbindelse med motionisttræning? Svar: det 
er fordi Poul har løst de administrative opgaver gratis for at rydde op. Der var nogle, der 
mente, at man så først skulle betale for det, når udgiften var der. 

4) Der var spørgsmål til, hvorfor indtægter/udgifter ikke var periodiseret? Svar vi har brugt 
samme metode som vi plejer – også på indtægter fra motionisttræning nu.   

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.      

Ad 4: Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.   

Martin redegjorde for principperne i det fremlagte budget, der var ikke spørgsmål.   

Herefter tog forsamlingen budgettet til efterretning.  

Ad 5: Behandling af indkomne forslag.   

Forslag 1: Vi skal bruge udendørs banerne så længe som muligt, bestyrelsen må forhandle en aftale 
på plads med kommunen, så vi kan bruge klubhuset til omklædning, så længe der spilles udendørs. 
Bestyrelsen påpegede, at året består af 2 dele udendørs og indendørs, hvis vi skal have adgang til 
både hal og klubhus, vil kommunen nok forlange penge og spørgsmålet er, om det er det værd. Det 
blev påpeget fra salen, at hvis klubhuset ikke er åbent, kan vi ikke tænde lyset på banerne. En 
mente, at vi skal passe på med at presse kommunen for meget. Bestyrelsen lovede at undersøge 
sagen, forslaget kom ikke til afstemning. 

Forslag 2: Forslagsstilleren undrede sig over, at bestyrelsen ikke havde undersøgt, hvad det ville 
koste at udskifte varmeanlægget eller få lavet noget isolering, så det ikke larmede så meget. 
Bestyrelsen lovede at undersøge sagen senest til næste generalforsamling. Forslaget kom ikke til 
afstemning. 

Forslag 3: Forslaget om at udelukke juniorspillere om fredagen efter 15:30 medførte en del 
bemærkninger: 
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Har vi for mange hold tilmeldt? Baner der ikke bruges skal inddrages, der er nogle, der glemmer at 
afbooke, hvis de bliver forhindret i at bruge banen. Det gælder både de faste tider og fri reservation. 
Der blev stillet spørgsmål til, hvad er RKS? Svar: det er en klub for kommunens folk. Forslaget 
blev trukket inden afstemning. 

Forslag 4: Forslaget blev fremlagt. Der var nogle, der var bange for, om kommunen ”ville få øje på 
disse penge”. Efter lidt debat blev forslaget sat til afstemning: 28 stemte for, ingen imod og 3 
undlod at stemme, forslaget blev vedtaget.        

Ad 6: Fastsættelse af næste års kontingent.   

Martin Unger redegjorde for forslaget, der var ønske om at få tilføjet timeprisen på træning, det 
lovede bestyrelsen at gøre. Forslaget blev vedtaget med stort flertal. 

Bestyrelsens forslag til kontingentjusteringer blev vedtaget.   

Ad 7. Valg af bestyrelse jf. § 11:   

• Formand: Poul Lundberg Andreasen blev genvalgt for 2 år,   
• Næstformand: Helle Christensen var ikke på valg,   
• Kasserer: Martin Unger genopstillede ikke, Erik Worsøe blev valgt for 2 år,  
• Juniorudvalgsformand: Peter Grønning blev genvalgt for 2 år,  
• Motionistudvalgsformand: Torben Sejer blev genvalgt for 2 år,  
• Seniorudvalgsformand: Ingen kandidater pladsen er vakant,   
• Sekretær: Peter Munck blev valgt for 1 år  

Ad 8. Valg af 2 revisorer for 1 år:  

Svend Aage Christensen og Bent Ejvang blev genvalgt.  

Ad 9. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.   

Marin Unger blev valgt.   

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

• Juniorudvalget: Flere vakante pladser   
• Seniorudvalget:  Der er ingen i dette udvalg  
• Motionistudvalget:  Erik Hansen blev valgt for 1 år og Tonny Hansen blev genvalgt for 2 år.   

Ad 11: Valg af suppleanter til Juniorudvalget og Seniorudvalget. Ingen.   

Ad 12: Valg til veteran- klubhus- informations- og fest-udvalgene jvf. § 13:   

 Veteranudvalget  for 1 år: Ann‐Louise Sølver Pedersen, Helle Christensen, Gitte Ahlstrand 
og Christian Østergaard genvalgtes.  
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 Klubhusudvalget for 1 år: Britta Wihlborg, Peter Ravn og Michael Juhl blev alle genvalgt. 

 Informationsudvalget for 1 år: Bent‐Ole Andersen søger 

afløser, men fortsætter med at køre en ny ansvarlig ind, 

Ingen ny blev valgt.  

 Festudvalg for 1 år: Der blev ikke valgt nogen her.  

 

Ad 13: Eventuelt 

Poul uddelte gaver til Bent, Michael og Martin. Svend Aage og Leander får senere 

 

Poul takkede bestyrelsen for arbejdet i det forgangne år og alle de øvrige, der havde ydet en indsats 
for klubben. 

Generalforsamlingen sluttede 21:35 
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