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Rødovre, den 19. februar 2016 

Til medlemmerne. 
 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Rødovre Tennisklub 
 

tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19.00‐‐‐‐22.00. 
i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 

 
 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslår Klaus Pedersen som dirigent og Peter 

Munck som referent. 
 
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 2015 i Årsrapporten 2015 på www.rt-tennis.dk 
 
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.  
    Se budget for 2016 i Årsrapporten 2015 på www.rt-tennis.dk. 
 
5. Behandling af indkomne forslag: 

A. Bilag 1: Tildeling af vinterbaner 2016-2017, 
B. Bilag 2: Indførelse af helårsmedlemskab fra 2017, 
C. Bilag 3: Forslag fra bestyrelsen om investering i obligationer eller anden alternativ 

placering af overskudslikviditet 
D. Bilag 4: 6 forslag fra Jytte Muszynski. 

 
6. Fastsættelse af næste års kontingenter og træningsgebyrer (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. Kassererposten er vakant, midlertidigt varetaget af Helle Christensen, 
4. Juniorudvalgsformand Peter Grønning er på valg, genopstiller ikke, i stedet indstiller 

bestyrelsen Jesper Vindberg Nielsen, 
5. Motionsudvalgsformand Torben Sejer Larsen er på valg og genopstiller, 
6. Seniorudvalgsformand: Posten er ledig for en 1-årig periode; p.t. ingen officiel kandidat, 

      7.  Sekretær Peter Munck er ikke på valg. 
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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. Jesper Vindberg Nielsen, bestyrelsens kandidat 

2. Seniorudvalget 
a. Ingen kandidater fra bestyrelsen 

3. Motionistudvalget på valg for 2 år: 
a. Elsebeth Vang Hansen er ikke på valg, 
b. Erik Hansen er ikke på valg, 
c. Torben Sejer; se under valg til bestyrelsen, 
d. Tonny Hansen er på valg og genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Carsten 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. Hele festudvalget dvs. Helle, Torben, Maja, Tonny, Ann-Louise og 
Anker genopstiller.  
 

13. Eventuelt 
 
Med venlig hilsen/Bestyrelsen i Rødovre Tennisklub 
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Bilag 1. Tildeling af vinterbaner 2016-17 
 
På generalforsamlingen i 2015 blev det besluttet at indføre en runde nul, så de medlemmer, der 
havde bane i runde 1 fra 2014-15, kunne gentegne samme bane i 2015-2016. 
 
Hvordan gik det så: 
1) I runde nul blev der tegnet 16 banetider samt lørdag morgen med 40 deltagere. 
2) I runde 1, som var for dem der IKKE havde bane i forvejen, var der meget få ansøgninger og 

ikke en eneste der vedrørte aften tider. Nedenstående skema viser, at der til denne runde var 
ledig tid alle dage. Så nye medlemmer havde stadig en fin chance for at få en god tid.  

3) Runde to som var for alle medlemmer modtog vi 15 skemaer, alle fik en tid men ikke alle 
var første prioritet. 

4) I runde ”først til mølle” er der efterfølgende tegnet 7 bane tider.   
 

Fra et administrativt synspunkt, har ordningen været en succes, der blev således brugt mindre tid 
end året før.   
 
”XXX” = udsolgt, ”XX” = 1 ledig bane osv.  
 

Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 
07:00-08:30   XXX     
08:30-10:00 XXX XXX XXX XXX XX XXX  
10:00-11:30 XXX XXX XXX XXX XX XXX  
11:30-13:00     XXX XXX XXX XXX XX XXX  
13:00-14:30 XXX XXX  XXX XX   
14:30-16:00 XXX XXX XXX XXX XXX   
16:00-17:30 XXX XXX XXX XXX XXX   
17:30-19:00 XXX X XXX X X   
19:00-20:30 X XXX XX XXX    
20:30-22:00 X X XX XX    
22:00-23:30        
 
Bestyrelsen indstiller, at ordningen videreføres i 2016/2017, eftersom: 
 

• 105 medlemmer fik deres foretrukne banetid tidligt på sæsonen; dertil kommer 15 
elitespillere og op til 80 juniormedlemmer, der allerede har fået deres foretrukne banetid 
til træning, 

• Der viste sig at være et passende antal banetider til fordeling i runde 1 og de senere 
runder. 

 
Berettiget til at søge en banetid videreført er medlemmer fra runde NUL og ET i sæsonen 
2015/2016.  
  
Vedtages forslaget, er bestyrelsen forpligtet til at lave en ny indstilling til næste generalforsamling i 
foråret 2017 med henblik på sæsonen 2017/2018.  
 
Bestyrelsen, den 10. januar 2016 
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Bilag 2. Forslag om indførelse af helårsmedlemskab i Rødovre Tennisklub fra 
2017 
 
Fra flere sider er vi blevet opfordret til at overveje indførelse af helårsmedlemskab. Hovedformålet 
har stået klart, siden vi fik adgang til tennishallen og 50 % af sommermedlemmerne nu også er 
medlemmer om vinteren. Nemlig, at hvis man føler sig som helårsmedlem, hvorfor administrerer vi 
ikke derefter? 
Her er forslaget, som vi beder generalforsamlingen tage stilling til: 
”Fra 2017 indføres der helårsmedlemskab for flest mulige medlemmer således: 

• Der betales ved udendørssæsonens start kontingent for et helt år, hvis medlemmet lader 
kontingentet opkræve via PBS (skal etableres i løbet af 2016), 

• Satserne er de samme som sommer- og vinterkontingenterne, men der gives en bonus på 50 
kr. for helåret, hvis man tilslutter sig ordningen, 

• Medlemskategorier omfattet af forslaget findes i tabellen herunder, 
• De interesserede medlemmer har ind til 1. oktober 2016 til at dokumentere, at de er tilmeldt 

PBS-betaling af kontingenter.  Det forudsættes dog ved videreførelse af runde NUL-
projektet, at runde NUL-medlemmer er tilmeldt PBS-betaling og automatisk er 
helårsmedlemmer.   

Medlemskaber, der påvirkes af forslaget, hvis det gennemføres: 
Art Udendørs Indendørs Samlet Med helårs-

rabat 
Senior, heltid Fri 
Reservation 

930     950 1.880 1.830 

Senior, høj, runde Nul 930 1.300 2.230 2.180 
Senior lav, runde Nul 930 1.050 1.980 1.930 
Senior, formiddag  310    500    810    760 
Juniorer 500        700 *) 1.200 1.150 
Seniorer, passive **) 140        0   140    100 
*) Hvis denne sats vedtages i 2016; **) Sænkes til 100 kr., så vi holder på disse m.  

 
Tilslutning til ordningen: 
Det skønnes, at følgende antal medlemskaber vil blive omfattet af ordningen: 
Seniorer på heltid: op til 150 (60 % af vintermedlemmer) 

(100 runde Nul, 50 Fri reservation) 
Seniorer formiddag:  op til 15 (alle vintermedlemmer) 
Seniorer passive: op til 5 (alle, men yderligere grund til at blive i klubben)  
Juniorer:  op til 30 
 
Dvs., at ordningen vil komme til at omfatte op til 200 medlemmer eller 35 % af alle medlemmer  
udendørs og 2/3 af indendørs medlemmerne 
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Andre konsekvenser: 
• Besparelse administrativt efter indkøring, da 200 medlemmers situation er afklaret igennem 

én runde i stedet for to, 

• Runde NUL-medlemskabet passer fint med at være helårsmedlem; dog skal dette afklares en 
måned tidligere end for øjeblikket; dvs. inden 1. marts,  

• Medlemmer, der ”blot” er frie reservationsmedlemmer, får ordnet deres indendørs 
medlemskab automatisk om foråret og skal ikke tænke på at betale om efteråret. Det 
glemmes ofte, så her er fastholdelse lettere. 

 
Slaglinjen kunne derfor lyde: 

” Vær helårsmedlem i RT… 
Og vær sikker på at spille året rundt og spar tid og penge!” 
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Bilag 3.  Forslag fra bestyrelsen om investering i obligationer 
eller anden alternativ placering af overskudslikviditet 
 
Rødovre Tennisklub har iflg. henstillinger fra generalforsamlingen sparet egenkapital op, så den til 
enhver mindst kan dække ½ års drift. Overskudslikviditeten har traditionelt været placeret i 
aftaleindskud, der har givet op til 40.000 kr. i årlige renteindtægter. For øjeblikket kan vi højst opnå 
0,25 % i rente som idrætsforening.   
 
Indskydergarantien i den enkelte bank i Danmark stopper ved 750.000 kr. pr. kunde. 
Kapitalmarkederne har de sidste par år udviklet sig i en sådan grad, at det er svært at få afkast på 
aftaleindskud. Det seneste år har vi måttet betale ½ % i rente for at have 565.000 kr. placeret i FIH 
Erhvervsbank. Og i forbindelse med denne banks lukning blev vi opsagt som kunde i slutningen af 
januar og vort tilgodehavende overført til vores hovedbank, Jyske Netbank. 
 
Vores forventninger til likviditetsudviklingen for 2016 er, at vi må forvente at have et 
bankindestående på imellem 700.000 kr. i begyndelsen af marts på det laveste punkt og 1.050.000 
kr. i juni, hvor vi når det højeste punkt i året. Sidst på året i december vil vi ligge på ca. 800.000 kr. 
I 10 måneder af året – 1. april – 31. januar vil vi ligge over indskydergarantien på 750.000 kr. og 
kan tabe dette indskud helt, hvis Jyske Bank må lukke.  
 
Det beløb, der ligger over indskydergarantiens loft, vil således svinge imellem nul og 300.000 kr. 
Med i billedet hører, at foreningen har reserveret 400.000 kr. af egenkapitalen til medfinansiering af 
forbedringer af udendørsanlægget, når og hvis Rødovre Kommune går i gang med at renovere de 9 
baner. De to sidste år har vi håbet, at dette projekt, der har ligget på anlægslisten siden 2005, ville 
gå i gang, så vi kunne får vores forventede andel af dette afviklet. På trods af en ihærdig påvirkning 
af kommunens politikere og embedsmænd er dette endnu ikke sket.  
 
Bestyrelsen beder derfor generalforsamlingen om bemyndigelse til at investere det beløb der 
overstiger indskydergarantien i egnede kortfristede obligationer. Dette under forudsætning af, at det 
ikke inden for de næste 2 måneder lykkes at placere den overskydende likviditet i en anden bank 
eller hos en anden stabil partner som f.eks. Rødovre Kommune.  
 
Vedtægternes paragraf 16, styk 2 siger herom: 
”Ved økonomiske dispositioner ud over den daglige drift, fx køb, salg, ansættelser, investeringer  
og spørgsmål af anlægsmæssig karakter, skal det besluttes af den samlede bestyrelse i forlængelse 
af godkendte generalforsamlingsbeslutninger.”  
 
Vi forventer ikke et nævneværdigt afkast af ovenstående i de nærmeste år. 
 
Bestyrelsen den 11. februar 2016  
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Bilag 4: 6 forslag til generalforsamlingen fra Jytte Muszynski modtaget den 30. 
januar 2016 
 
Nr. 1 Økonomisk kompensation ved annullering af købte banetider indendørs. 
Købte banetider kan i dag annulleres til fordel for turneringer og træning uden økonomisk 
kompensation til køberne af banen. 
Køberen af banen får dog tilbudt en banetid på et andet tidspunkt. Men disse tider er oftest ikke 
særligt attraktive fx søndag morgen kl. 8.30 eller fredag aften kl. 19. 
Jeg foreslår, at køberne får økonomisk kompensation for den annullerede banetid, svarende til 
den betalte pris for banen. Dvs. 140 kr. per annullering, ved en pris på 4200 kr. for sæsonen. 
Banen er købt til 4200 kr. for hele indendørssæsonen, i alt 30 uger. Pris per gang 140 kr. Spillernes 
ret til fri reservation er ikke medregnet. 
Ved at give en økonomisk kompensation, når baner annulleres, tror jeg, at interessen for at købe 
baner i weekenden vil øges. Som reglerne er i dag er banetiderne i weekenden dyre, når man ved, 
at de kan blive annulleret måske svarende til 6‐8 gange i løbet af sæsonen. 
Det øgede slag af baner vil kunne bidrage til den økonomiske kompensation. 
Forslag 2, 3 og 4 omhandler egenbetaling af baner indendørs for alle motionistspilleres aktiviteter. 
Idéen med egenbetaling er ud fra princippet om, at alle motionistspillere betaler for brug af baner 
indendørs, når banerne reserveres af klubben. 
Når banerne reserveres af klubben mister øvrige medlemmer muligheden for at reservere banen 
og evt. købte baner aflyses, derfor mener jeg, at det er rimeligt at motionistspillerne betaler 
baneleje. Det indbetalte beløb kan bidrage til betaling af den økonomiske kompensation for evt. 
aflyste baner. 
De eneste spillere, der får banelejen finansieret af klubben er elitespillerne og juniorerne, både i 
forhold til træning og i forhold til turneringskampe. 
 
Nr. 2 Holdet betaler baneleje for baner indendørs til holdturneringskampe 
Jeg foreslår, at de enkelte Golden Age‐, motionist‐ og veteranhold betaler et beløb svarende til 
baneleje for de anvendte indendørsbaner til hjemmekampe. 
 
Forslag til beløb: 
 
Golden Age hold 
Hvis holdet spiller 3 hjemmekampe i løbet af indendørssæsonen bliver udgiften til baneleje 666 kr. 
Ved 6‐8 holdspillere per hold, svarer dette til et deltagergebyr på 85‐111 kr. per spiller. 
Beregning: 
Anvendte baner per kamp er 6 banetider, dvs. 18 banetider for 3 hjemmekampe 
18 banetider til 36 kr. per banetid. (bane‐formiddagspris= 1100 kr. delt med 30 uger = 36 kr. ), 
samlet udgift på 666 kr. 
 
Motionisthold 
Hvis et motionisthold spiller 3 hjemmekampe i løbet af indendørssæsonen bliver udgiften til 
baneleje 2520 kr. 
Ved 6‐8 holdspillere per hold, svarer dette til et deltagergebyr på 315‐420 kr. per spiller. 
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Beregning: 
Anvendte baner per kamp er 6 banetider, dvs. 18 banetider for 3 hjemmekampe 
18 banetider til 140 kr. per stk., samlet udgift på 2520 kr. 
 
Veteranhold 
Hvis et veteranhold spiller 3 hjemmekampe i løbet af indendørssæsonen bliver udgiften til 
baneleje 3780 kr. 
Ved 6‐8 holdspillere per hold, svarer dette til et deltagergebyr på 473‐630 kr. per spiller. 
Beregning: 
Anvendte baner per kamp er 9 banetider, dvs. 27 banetider for 3 hjemmekampe 
27 banetider til 140 kr. per stk., samlet udgift på 3780 kr. 
 
Nr. 3 Selvfinansiering af baner ved motionisttræning indendørs 
Træningsgebyr tillægges baneleje, såfremt træning ikke foregår på egne baner. 140 kr. per 
banetid. 
 
Nr. 4 Selvfinansiering af baner ved motionistturneringer indendørs 
Banelejen betales af deltagerne i turneringen 140 kr. per banetid 
 
Nr. 5 Ændring af udendørsbanetiderne til 1,5 times varighed. 
Jeg foreslår, at varigheden af banetiderne udendørs ændres fra 1 time til 1,5 time på alle baner. 
Fejning og klargøring af banerne tager tid og spilletiden bliver efter min mening for kort, når banen 
kun kan 
bookes 1 time. 
 
Nr. 6 Ændring af udendørsbanetiderne til 1,5 times varighed, for banerne 6, 7, 8, 9. 
Jeg foreslår, at varigheden af banetiderne udendørs ændres fra 1 time til 1,5 time på banerne 6, 7, 8 
og 9. 
Det vil give spillere, der ønsker længere spilletid mulighed for bookning af disse fire baner. 
 
Venlig hilsen 
Jytte Muszynski 
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Bilag 5. Kontingenter og træningsgebyrer i 2016 
 
Principperne for kontingenter og træningsgebyrer fastholdes med meget få ændringer. De vigtigste 
principper er gengivet herunder: 
 
• Fri reservation er en obligatorisk del af kontingenterne indendørs for alle, 

• Gæstemedlemskab gælder seniorer ude, dog ikke kl. 17.30-20.30 på hverdage,  
• Familierabatten gælder fra 3. hjemmeboende familiemedlem. 

 

2a. Forslag til kontingenter og træningsgebyrer i budgettet for 2016: 

Konto Type 2015 2016 Ænd-
ring 

Bemærkning 

1001 Senior udendørs 930 930 0  
1002 Senior ude eftersommer 330 330 0 Samlet tilbud 500 kr. 
1003 Senior formiddag ude 310 310 0  
1004 Gæstebesøg udendørs 50 50 0 Betaling On-Line 
1005 Senior passiv 140 140 0  
1006 Indskud seniorer 170 170 0  
1008 Træning elite 1 g/uge sommer 500 500 0  
1009 Træning elite 2 g/uge sommer  750 750 0  
1009 Træning elite 1 g/uge vinter 500 500 0  
1009 Træning elite 2 g/uge 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. 7.00-8.30 hverdage 

+ fredag kl. 8.30-14.30 
1024 Senior 2. runde eller senere 1.050 1.050 0  
1025 Senior uden fast bane heltid 950 950 0  
1026 Senior uden fast bane deltid  500 500  Kl. 7.00-14.30 hverdage 
1050 Leje af boldmaskine 50 50 0 Betaling On-Line  
1101 Junior udendørs 500 500 0  
1102 Junior ude eftersommer 230 230 0 Samlet tilbud 400 kr. 
1105 Junior træn. 1 g/uge sommer 500 500 0  
1105 Junior træn. 2 g/uge sommer 750 750 0  
1105 Junior træn. 3 g/uge sommer  1.000 1.000 0  
1111 Junior inde 975 700 -275 100 kr./md året rundt 
1115 Junior træn. 1 g/uge vinter 500 500 0   
1115 Junior træn. 2 g/uge vinter 1.000 1.000 0  
1115 Junior træn. 3 g/uge vinter  1.500 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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2 b. Maksimum for halkapacitet defineres som: 
 
• 80 juniorer, 
• 260 seniorer, (240 motionister og 20 elite), 
• 28 seniorer formiddag indendørs; 14 blokke; 4 fredage kl. 8.30-14.30 og 

10 på almindelige hverdage kl. 7.00-8.30; 2 per dag. 
 

 

 

  
2 c. Satser for bidrag til spillerudvikling på junior- og eliteområdet: 

 
Gældende satser videreføres således: 

 
Satstype Begivenhed Kommentar 

Grundlicenser DTF  500 kr. for senior 
400 kr. for junior 

Betales af klubben efter indstilling  
til bestyrelsen  i marts/april  

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) 

 
 


