
 

1 
 

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 3. marts 2015 kl. 19.00‐22.00 i Kostalden på 

Rødovregaard, Kirkesvinget 1 

 
Dagsorden og referat: 

 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslår Michael Juhl som dirigent. 
Formanden Poul Lundberg Andreasen bød velkommen til de fremmødte – 47 excl. bestyrelsen. 
Herefter var der valg af dirigent – Michael Juhl blev valgt, og stemmetællere – Bent Ejvang og Svend 
Aage Christensen blev valgt. 
Michael gav ordet til Poul der fremlagde formandens beretning. 
 
2. Formandens beretning herunder beretning fra junior‐, senior‐ og motionistspilleudvalgene 

samt klubhusudvalget. 

Se beretningen i årsrapporten for 2014 på www.rt-tennis.dk. 
Peter Ravn spurgte om det er kommunen eller eksterne, der lægger banerne i 2015. Det afgøres ved 
næste brugerbestyrelsesmøde. RT vil foreslå at det igen bliver eksterne. 
Generalforsamlingen godkendte beretningen. 
Herefter gav dirigenten ordet til kassereren, Erik Worsøe, der fremlagde regnskabet. 
 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

Se regnskab for 2014 i Årsrapporten 2014 på www.rt-tennis.dk 
Steen Andersen appellerede til at vedtægterne ændres, således at punkterne 3, 4 og 6 behandles 
samlet på generalforsamlingen. 
Steen bemærkede at det er bemærkelsesværdigt at klubben ville have et underskud hvis ikke der 
bliver opkrævet træningsgebyrer fra motionister, når de i forvejen i vid udstrækning betaler for fri 
reservation. Erik Worsøe svarede at træningsgebyrerne udelukkende går til trænerne og ikke til baner. 
Poul supplerede ved at forklare at gebyrerne ikke påvirker bundlinien, idet de udelukkende dækker 
trænerlønninger og bolde. Steen fastholdt at han ikke fandt det rimeligt at man betaler såvel baneleje 
som fri reservation og kontingent når man melder sig til træning. Poul forklarede at man bl.a. benytter 
uudnyttet banekapacitet når der planlægges motionisttræning, og at der også er en omkostning ved 
det. Steen replicerede at det er hans synspunkt at medlemmerne får for lidt for de penge der betales 
for fri reservation. Jan Villumsen spurgte om holdspillere betaler for banerne når de spiller holdkampe 
udendørs. Det gør de ikke. Klaus Pedersen udtrykte stor tilfredshed med fri reservation og påpegede at 
sammenlignet med andre klubber får man kapaciteten meget billigt. Derudover foreslog han at man 
ser på hvad motionisttræning koster i andre klubber og lægger niveauet derefter. Peter Ravn undrede 
sig over at motionistholdene spiller udekampe på hjemmebane. Torben Sejer havde regnet lidt på 
priserne og forklarede at hvis man booker en bane to gange om måneden på fri reservation i de 7 
måneder hallen er åben, er prisen ca. 14 kr. i timen. 
Jytte havde regnet på boldregnskabet og spurgte om det kunne passe at klubben betaler 77 kr. pr. rør. 
Helle svarede at det ikke er prisen. 
Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet. 
 
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.  
Se budget for 2014 i Årsrapporten 2014 på www.rt-tennis.dk 
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Erik Worsøe fremlagde bestyrelsens budgetforslag for 2015. 
Steen spurgte om bestyrelsen har budgetteret med hensættelser til ændring af varme- og 
ventilationsanlæg i hallen. Poul svarede at det er kommunens anlæg og dermed dens ansvar at 
anlægget er i drift, og at klubben skal overbevise kommunen om at det skal skiftes ud – eller alternativt 
betale det hele selv. Dette er p.t. en så godt som umulig opgave, da kommunen har for mange forslag 
at forholde sig til, og fordi alle anlægsudgifter har lav prioritet. 
Ejnar Schwarz foreslog at man undersøger om det er muligt at sætte nogle plader foran ventilatorerne, 
så man kan dirigere støjen væk fra banerne. Steen appellerede til at man får undersøgt hvilke 
alternative muligheder der er til udskiftning og frem for alt prissat disse. 
Generalforsamlingen tog budgetforslaget til efterretning. 
 
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) 
Jan fremlagde forslaget for generalforsamlingen. 
Torben forklarede de administrative fordele bestyrelsen mener forslaget indebærer, samt at 
de, der får baner i runde 0, IKKE kan deltage i runde 1. 
Ann-Louise Sølver bemærkede at systemet omkring banetildeling mister fleksibilitet hvis 
forslaget vedtages. Klaus mente at det er et dårligt forslag, da det vil koste på klubbens 
åbenhed og minde om et privilegiesystem. Mette Feldstedt var enig i Klaus’ synspunkter. Helle 
Christensen støttede forslaget og gav udtryk for at hun ikke mente fleksibiliteten havde den 
store betydning. 
Erik Hansen og Jytte Muszynski var heller ikke tilhængere af forslaget, og mente at det gik imod 
klubbens slogan om ”en klub for alle”. 
Peter Ravn spurgte om hvordan man fordeler baner, hvis flere hold ønsker den samme? Poul 
svarede at hvis forslaget vedtages er det dem, der har banerne nu, så her er der ingen 
konflikter. Ellers har det hidtil været afgjort ved lodtrækning eller ved at nogle hold ikke har 
fået deres 1. prioritet opfyldt, og i disse tilfælde har man i reglen kontaktet gruppen for at 
finde en ordning. Selvfølgelig kan bestyrelsen i enkelte tilfælde overrule en reservation, hvis 
f.eks. holdkamp eller ekstraordinær elitetræning skal afvikles. 
Christian Østergaard forklarede at der efter hans mening stadig er fleksibilitet, da der hidtil har 
været ledig kapacitet efter runde 1. 
Jytte foreslog at forslagsstillerne tilføjer en tidsbegrænsning i ordningen, så man ikke kan holde 
på en bane til evig tid (3 års tidsbegrænsning). Steen foreslog at tidsbegrænsningen nedsættes 
til 1 år og så skal næste generalforsamling revurdere forslag og praksis. 
Ejnar bemærkede at han også syntes at 3 år var for lang tid, men 1 år brugbart. 
Anker Jensen bakkede op om Jyttes forslag. Ole Sørensen foreslog at man – hvis forslaget 
vedtages – fastholder at runde 0 skal bekræftes ved hver generalforsamling. 
Torben gennemgik det seneste års banefordeling efter runde 1. 
Henrik Lynnerup slog til lyd for at anciennitet har en vis betydning, og at det bl.a. har været 
baggrunden for forslaget. 
Erik Worsøe bemærkede at det vil blive problematisk hvis man årligt skal håndtere en 1 årig 
ordning, da bestyrelsen ikke kan nå at implementere ændringerne ift. kontingentopkrævning. 
Lars Ahlstrand foreslog at man ændrer Jyttes forslag således banerne ikke nulstilles efter 3 år, 
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men at generalforsamlingen tager stilling til om ordningen skal fortsætte. I givet fald fastholdes 
den aktuelle banefordeling.  
Efter flere afstemninger vedtog generalforsamlingen at der indføres en runde 0 som en 1 årig 
forsøgsordning der træder i kraft i 2015. Ordningen skal behandles igen ved generalforsam-
lingen i 2016. Forslaget blev vedtaget med stemmerne 18 for og 13 imod. 
 

2. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes §7 (bilag 2a) 
Torben fremlagde baggrunden for at bestyrelsen har fremsat forslaget. 
Martin Gottlob spurgte om de 5 baner nævnt i forslaget er pr. uge eller pr. dag. Det er pr. dag. 
Ejnar redegjorde for vanskelighederne med at få træningen til at hænge sammen efter 
folkeskolereformen – bl.a. har man her i vinter været i den situation at man hverken har haft 
trænere eller spillere før kl. 16, men til gengæld tomme baner fra kl. 15. 
Klaus fandt forslaget rodet idet det allerede står i vedtægterne at bestyrelsen kan dispensere 
mht. banereservation. Christian støttede forslaget og konstaterede at man må forholde sig til 
ændrede vilkår. 
Ole spurgte om man kunne nøjes med at udvide tiden med en halv time udendørs, og i 
forlængelse heraf foreslog han at man forskyder udendørs spilletider med en halv time. 
Torben forklarede at baggrunden for at bestyrelsen ønsker at ændre vedtægterne er at den 
skal afspejle virkeligheden, som er at folkeskolereformen at betyder at børnene får senere fri. 
Lars spurgte om forslaget dækker såvel indendørs som udendørs spil.  
Peter spurgte om det kunne tilføjes i forslaget at juniorerne kan reservere til kl. 18, da han ikke 
fandt det rimeligt at de unge kun har to timer til at spille i.  
Steen opfordrede til at man ser på banernes belastning i det daglige inden man vedtager 
forslaget. 
Gitte Ahlstrand spurgte om det ikke var tilstrækkeligt at skubbe udendørs spilletider med en 
halv time – jf. Oles forslag. 
Jytte foreslog at bestyrelsen trækker forslaget tilbage og i den kommende sæson benytter 
dispensationsretten i den nuværende §7. 
Ejnar bemærkede at man fra juniortrænernes side vil gøre alt hvad der er muligt for at udnytte 
banekapaciteten så tidligt som muligt og at man selvfølgelig vil frigive baner, der ikke bliver 
brugt. 
Poul bemærkede at hvis bestyrelsen kan høste en helt enorm klapsalve fra 
generalforsamlingen ift. at forskyde starttiderne med en halv time såvel inde som ude, har man 
et mandat at gå videre med til brugerbestyrelsen og argumentere for at man hermed gør noget 
væsentligt for at mange børn og unge kan komme til at spille tennis. 
Generalforsamlingen tilsluttede sig dette enstemmigt. Bestyrelsens forslag om 
vedtægtsændring kom således ikke til afstemning, men generalforsamlingen tilsluttede sig dels 
at bestyrelsen kan bruge dispensationsretten i den nuværende §7 og at starttider forskydes 
med en halv time såvel ude som inde fra starten af udendørssæsonen 2015. 
Endvidere foreslog generalforsamlingen at bestyrelsen til næste år ser på om der er behov for 
en egentlig vedtægtsændring i forbindelse med skolereformens konsekvenser. 
 

a. Orientering fra bestyrelsen om ændret starttidspunkt for indendørs tennis (bilag 2b) 
Dette punkt blev ikke behandlet selvstændigt, jf. generalforsamlingens beslutning 
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omkring punkt 5.2. 
 
 

6. Fastsættelse af næste års kontingenter og træningsgebyrer (bilag 3) 

Erik Worsøe gennemgik bestyrelsens forslag, jf. det udsendte bilag. Både Erik og Poul anerkendte de 
synspunkter der var under punkt 2 mht. gebyrer for motionisttræning, og gjorde opmærksom på at 
bestyrelsen gerne ser på tallene igen. 
Generalforsamlingen vedtog det fremlagte forslag til kontingenter. 
 
7. Valg af bestyrelse jf. § 11: 

1. Formand Poul Lundberg er på ikke på valg, 
2. Næstformand Helle Christensen er på valg og genopstiller, - Helle blev valgt 
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. – Peter blev valgt 

 
8. Valg af 2 revisorer for 1 år, 

1. Svend Aage Christensen genopstiller og er bestyrelsens kandidat – Svend Aage blev valgt 
2. Bent Ejvang genopstiller og er bestyrelsens kandidat – Bent blev valgt 

 
 
9. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år 

1. Bestyrelsen har ingen kandidat – der blev ikke valgt en revisorsuppleant 
 
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 – der blev ikke fundet nogen kandidater 

3. Motionistudvalget på valg for 2 år: 
a. Elsebeth Vang Hansen er på valg og genopstiller, - Elsebeth blev valgt 
b. Erik Hansen er på valg og genopstiller, - Erik blev valgt 
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. – 

Maja blev valgt 
 
11. Valg af suppleanter til Junior‐ og Seniorudvalgene. 

Ingen kandidater blev valgt. 
 
12. Valg til veteran‐, klubhus‐, informations‐ og festudvalgene jvf. §13: 

1. Veteranudvalget for 1 år 
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a. Ann-Louise Sølver Pedersen villig til genvalg. – Ann‐Louise blev valgt 
b. Helle Christensen villig til genvalg. – Helle blev valgt 
c. Gitte Ahlstrand villig til genvalg. – Gitte blev valgt 
d. Christian Østergaard villig til genvalg. – Christian blev valgt 

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

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. – Torben blev valgt, og Helle 

fortsætter som formand. 
 
13. Eventuelt 

 
Poul uddelte på klubbens vegne erkendtligheder – sunde ting og rødvin - til Michael Juhl, Bent Ejvang 
og Svend Aage Christensen. 
 
Generalforsamling slut kl. 21.26. 
 
 

 

_____________________________ _____________________________ 

Dirigent: Michael Juhl  Formand: Poul Lundberg Andreasen 

 

_____________________________ _____________________________ 

Referent: Peter Munck  Næsteformand: Helle Christensen 

 

_____________________________ _____________________________ 

Kasserer: Erik Worsøe  Bestyrelsesmedlem: Torben Sejer 

 

_____________________________  

Bestyrelsesmedlem: Peter Grønning 


