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Rødovre, den 17. februar 2015 

 
Til medlemmerne 
 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 

tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00‐22.00. 

i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 

 
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 2014 i Årsrapporten 2014 på www.rt-tennis.dk 
 
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. Se budget for 2014 
i Årsrapporten 2014 på www.rt-tennis.dk 
 
5. Behandling af indkomne forslag: 

1. Forslag fra Jan Villumsen, Henrik Lynnerup og Christian Østergaard om ændring af tildeling af 
indendørsbaner for sæsonen 2015-16 (bilag 1) 

2. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes §7 (bilag 2a) 
a. Orientering fra bestyrelsen om ændret starttidspunkt for indendørs tennis (bilag 2b) 

 
6. Fastsættelse af næste års kontingenter og træningsgebyrer (bilag 3) 
 
7. Valg af bestyrelse jf. § 11: 

1. Formand Poul Lundberg er på ikke på valg, 
2. Næstformand Helle Christensen er på valg og genopstiller, 
3. Kasserer Erik Worsøe er ikke på valg, 
4. Juniorudvalgsformand Peter Grønning er ikke på valg, 
5. Motionsudvalgsformand Torben Sejer Larsen er ikke på valg, 
6. Seniorudvalgsformand: Posten er ledig for en 2-årig periode, p.t. ingen officiel kandidat, 
7. Sekretær Peter Munck er på valg og genopstiller. 

 
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 
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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 ikke 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 på valg og genopstiller,  
b. Erik Hansen er på valg og genopstiller,  
c. Torben Sejer er ikke på valg; se under valg til bestyrelsen, 
d. Tonny Hansen er ikke på valg. 
e. Jytte Muszynski er på valg og genopstiller ikke. Ny kandidat er Maja Lund Jensen. 

 
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.  
b. Helle Christensen villig til genvalg.  
c. Gitte Ahlstrand villig til genvalg.  
d. Christian Østergaard villig til genvalg.  

2. Klubhusudvalg for 1 år. 
a. Britta Wihlsborg villig til genvalg.  
b. Peter Ravn villig til genvalg.  
c. Michael Juhl villig til genvalg.  

3. Informationsudvalg for 1 år 
a. Udgøres p.t. af Peter Munck, Bent-Ole Andersen og Sebastian Vorsøe. Nye deltagere er 

velkomne. 
4. Festudvalg for 1 år. 

a. Torben Sejer genopstiller. Nye deltagere er velkomne. 
 
13. Eventuelt 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Rødovre Tennisklub 
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Bilag 1. Forslag om tildeling af indendørsbaner fra sæsonen 2015‐2016 

Rødovre Tennisklub      

                                       26. januar 2015 

Til bestyrelsen. 

Forslag til generalforsamling, 3. marts 2015. 

Tildeling af indendørsbaner: 

Vi vil godt stille forslag om, at der gældende fra sæsonen 2015-2016 indføres en runde 0, når der 

tildeles indendørsbaner. 

Runde 0 skal indeholde alle, der fik tildelt en indendørsbane i runde 1 sæson 2014-2015. 

Runde 0 betyder, at man vil få tildelt samme bane, som året før blev tildelt i runde 1. 

For at deltage i runde 0 må der højst være ændring af et (1) navn på banetegning i forhold til året før. 

Opkrævning af vinterkontingent (2015-2016) til runde 0 vil automatisk blive opkrævet sammen med 

sommerkontingentet (2015). 

Bliver der ikke betalt sammen med sommerkontingentet vil banen automatisk blive frigivet og indgå i 

runde 1. 

På denne måde vil der ske en løbende udskiftning på banerne. 

 

Med venlig hilsen 

Jan Villumsen, Henrik Lynnerup og Christian Østergaard. 
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Bestyrelsens bemærkninger til forslaget om runde 0 fra Jan Villumsen m.fl.: 

Foreningen har rettidigt den 26. januar 2015 modtaget ovenstående forslag. 

Forslaget behandledes på bestyrelsens ordinære møde den 3. februar 2015. Det viderebringes med 

følgende bemærkninger: 

• Bestyrelsen opfatter forslaget som et forslag alle medlemmer i foreningen bør forholde sig til,  

• Der vil ved indførelse af forslaget være en del at spare administrativt både hos lønnet og 

frivillig arbejdskraft,  

• Hvis det vedtages, vil bestyrelsen foreslå, at forslaget kun gælder for medlemmer, hvor der 

højst fragår 1 medlem fra den tegningsaftale, der eksisterede forrige år, 

• Bestyrelsen foreslår ligeledes i forlængelse af ovenstående, at Lørdag Morgen-medlemskab 

også omfattes af fase 0 ved tildeling af faste banetider indendørs, 

• Samtidig opkrævning af såvel sommerkontingent som ovennævnte betaling for fase 0 

vintermedlemskaber kan ikke nås i vinteren 2015/2016, hvor vinteropkrævningen vil blive 1 

måned forsinket i forhold til 2. gang en sådan opkrævning gennemføres. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Rødovre Tennisklub   
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Bilag 2a. Forslag om ændring af vedtægternes §7 

§7. Nuværende ordlyd: 

§7 Spilletider for seniorer, juniorer, formiddagsspillere og gæstespillere. 

Spilletider for juniorer er begrænset til før kl. 17.00, lørdage og søn- og helligdage undtaget. I særlige 

tilfælde kan bestyrelsen dispensere herfra. Spilletider for formiddagsspillere og gæstespillere 

fastsættes af bestyrelsen.  

Forslag til ny ordlyd: 

§7 Spilletider for seniorer, juniorer, formiddagsspillere og gæstespillere. 

Spilletider for juniorer er begrænset til før kl. 17.00, lørdage og søn- og helligdage undtaget. I særlige 

tilfælde kan bestyrelsen dispensere herfra. Bestyrelsen kan reservere op til 5 baner til juniortræning 

til kl. 18:00 mandag til fredag. Spilletider for formiddagsspillere og gæstespillere fastsættes af 

bestyrelsen. 

 

Baggrund for forslaget:  

Med indførelsen af den seneste folkeskolereform får eleverne nu så sent fri fra skole, at juniortræning 

ikke kan gennemføres i tilstrækkeligt omfang inden kl. 17. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen  

  



 

6 
 

Bilag 2b. Orientering om ændring af tider fra indendørssæsonen 2015/2016 

Som bekendt går skoleeleverne i skole også om vinteren, hvorfor det er nødvendigt at flytte afviklingen 

af spillet indendørs med 30 minutter, da skolereformen også gør sin virkning gældende her. 

Med virkning fra indendørssæsonen 2015/2016 agter bestyrelsen at flytte tiderne indendørs, så den 

første tid om morgenen begynder kl. 7.00 og den sidste blok lukker kl. 23.30. 

Dette bevirker, at juniorerne kan træne indendørs i tidsrummet kl. 14.30-17.30 alle ugens hverdage 

som oprindeligt forudsat. 

Andre starttidspunkter indendørs bliver da formentligt: 

• Seniorer på hverdagsaftener kl. 17.30 – til 23.30 (4 forløb), 

• Seniorer om formiddagen på hverdage kl. 7.00-14.30. 

Forslaget er vedtaget af bestyrelsen i tennisklubben den 3. februar og skal godkendes af 

brugerbestyrelsen for tennisanlæggene den 10. marts 2015.  

Når dette er sket, ændres udbudstiderne indendørs med 30 minutter for den kommende indendørs 

sæson. 

 

Bestyrelsen i Rødovre Tennisklub den 15. februar 2015 
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Bilag 3. Kontingenter, træningsgebyrer og tilskud i Rødovre Tennisklub 2015 
 

De seneste års justeringer af kontingenter og træningsgebyrer fastholdes med meget få ændringer. De 

vigtigste principper er gengiver herunder: 

• Fri reservation er en obligatorisk del af kontingenterne indendørs for alle medlemmer, 

• Gæstemedlemskab anvendes udendørs af seniorer, dog ikke kl. 17.00-20.00 på hverdage.  

• Familierabatten benyttes stadig af ganske få, men bibeholdes, 

• Betaling On-Line fungerer stadig bedre. Vi vil yderligere søge forbedringer her i 2015.  

Tilskudssatserne for klubbens bidrag til spillerudvikling på junior- og eliteområdet fremover: 

Satstype Begivenhed Kommentar 

Grundlicenser DTF  500 kr. for senior 

400 kr. for junior 

Betales af klubben efter indstilling  

af emner til bestyrelsen 

 i marts/april måned 

Tilskud til licenser ved 

pointstævner og 

sjællandsmesterskaber 

Elite Op til 1.000 kr. pr. medlem 

på årsbasis, hvis dette 

deltager i relevante 

stævner og mesterskaber 

Inden for budgettet på 7.000 kr. 

(dækker også grundlicenser DTF) 

Junior Inden for budgettet på 25.000 kr. 

(dækker også grundlicenser DTF) 
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Kontingenter og træningsgebyrer Rødovre Tennisklub 2015 

Konto Type 2014 2015 Ændrin

g 

Bemærkning 

1001 Senior udendørs 930 930 0  

1002 Senior ude eftersommer 365 330 ‐35 Samlet tilbud 500 kr. 

1003 Senior formiddag ude 310 310 0  

1004 Gæstebesøg udendørs 50 50 0 Betaling Online 

1005 Senior passiv 140 140 0  

1006 Indskud seniorer 170 170 0  

1008 Træning elite 1 gang sommer 500 500 0  

1009 Træning elite 2 gange 

sommer  

750 750 0  

1009 Træning elite 1 gang vinter 500 500 0  

1009 Træning elite 2 gange vinter  1.000 1.000 0  

1021 Senior 1. runde – HØJ 1.300 1.300 0  

1022 Senior 1. runde - LAV 1.050 1.050 0  

1023 Senior formiddag inde - LAV 550 550 0 Kl. 6.30‐14.00 hverdage 

1024 Senior 2. runde eller senere 1.050 1.050 0  

1025 Senior uden fast bane heltid 1.050 950 ‐100 Nyt tilbud 

1026 Senior uden fast bane deltid  1.050 500 ‐550 Nyt kl. 6.30‐14.00 

hverdage 

 Leje af boldmaskine 50 50 0 Online/Peter Ravn  

1101 Junior udendørs 775 500 ‐275 Mhp hvervning 

1102 Junior ude eftersommer 260 230 ‐30 Samlet tilbud 400 kr. 

1105 Junior træn. 1. gang sommer 500 500 0  

1105 Junior træn. 2 gange sommer 750 750 0  

1105 Junior træn. 3 gange sommer  1.000 1.000 0  

1111 Junior inde 975 975 0  

1115 Junior træn. 1. gang vinter 500 500 0   

1115 Junior træn. 2 gange vinter 500 1.000 0  

1115 Junior træn. 3 gange vinter  500 1.500 0  

1120 Indskud juniorer 170 170 0  

1129 Familierabat  50 % af billigste 

grundkontingent 

Når 3 eller flere har 

betalt, debiteres kontoen  
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Maksimum for halkapacitet defineres som: 

• 80 juniorer 
• Og 260 seniorer, (240 motionister og 20 elite) 

• 28 seniorer formiddag indendørs; 8 kl. 8-14 fredag formiddag og 
20 på almindelige hverdage kl. 6.30-8.00; 2 per dag  

• Alle medlemsgrupper har Fri Reservation. 

 

  

 


