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Referat af ordinær generalforsamling i Rødovre Tennisklub tirsdag den 8. marts 2016 kl. 19.00‐22.00. 

i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 

 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.  
Bestyrelsen havde foreslået Klaus Pedersen som dirigent. Klaus blev valgt. Bent Ejvang og Svend Aage 
Christensen blev valgt som stemmetællere. 
 
 
2. Formandens beretning herunder beretning fra junior‐, senior‐ og motionistspilleudvalgene samt 

klubhusudvalget. 

Se beretningerne i Årsrapporten for 2015. Plancher kan ses via link på hjemmesiden under 
Generalforsamling 2016. 

 
Steen Andersen: Takkede for en fin beretning og materiale. Spurgte til sponsorindtægter når skaden er 
klaret hvad det betød? Poul Lundberg forklarede at der nu er basis for at kontakte sponsoremnerne, 
da man i forbindelse med Marcins skade var usikre på om man kunne levere et ordentligt resultat. 
Steen bemærkede at der måske også kunne indtænkes sponsorater til bredden. 
Einar Schwartz fortalte at Marcin i høj grad har stillet op for klubben – også mens han var aller mest 
skadet. 
Rasmus Schwartz bemærkede at det har været rigtig fint med den opbakning der har været til 
eliteholdet og at der er en super fed stemning i hele klubben. 
Einar tilsluttede sig og tilføjede at opbakningen også gjaldt juniorområdet. 

 
Generalforsamlingen godkendte beretningerne. 
 
 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.  
Poul gennemgik hovedpunkterne i det udsendte regnskab (fungerende kasserer Helle Christensen var 
fraværende på grund af sygdom). 
 
Regnskabet kan ses i Årsrapporten for 2016. Plancher kan ses via link på hjemmesiden under 
Generalforsamling 2016. 
 
Steen Andersen bemærkede at det var et flot regnskab besværlighederne til trods og spurgte til hvad 
det betyder at der står 400.000 kr. i en anlægsfond. Poul svarede at det er et beløb der er reserveret til 
medfinansiering af renovering af anlæggene når kommunen beslutter at igangsætte arbejderne. 
Reservationen er tidligere vedtaget af generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 
 
 
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.  
Poul gennemgik det udsendte budget (fremgår af Årsrapporten for 2015). 
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Budgettet blev taget til efterretning. 
 
 
5. Behandling af indkomne forslag: 

 
A. Tildeling af vinterbaner 2016-2017. 
Torben gennemgik forløbet af 1. år med runde 0. Konklusionen var at der efter runde 0 stadig var 
mange baner i primetime, dvs. 17.30-20.30, til fordeling i de efterfølgende runder, og bestyrelsens 
indstilling var derfor at runde 0 fortsætter 1 år mere. 
 
Tonni Hansen spurgte om der var ”skjulte” konsekvenser for formiddagsspillere. Torben svarede at 
gældende aftaler med de andre foreninger er uændrede. Steen Glud spurgte om det var muligt at 
flytte runde 0 til senere. Torben svarede at det er nødvendigt at have nogle tilmeldingsfrister hvis det 
skal være muligt at differentiere mellem runderne, nå at få alle opkrævninger ud og ikke mindst alle 
betalinger ind. 
Jytte Muszynski bemærkede at hun syntes at forslaget tilgodeser de gamle medlemmer, og om det er 
ønskeligt at diskutere emnet ved hver generalforsamling. 
Ann-Louise Sølver støttede bestyrelsens forslag. 
Torben kunne tilføje at der ved runde 1 i 2015 var 0 medlemmer, der søgte om aftenbaner.  
Jytte synes at det er begrænsende at man ikke kan skifte så meget ud på grupperne. 
Carsten Jensen bemærkede at man jo bare kunne lade være med at søge i runde 0 og i stedet hoppe 
på i runde 1. 
 
Forslaget blev herefter sat til afstemning og vedtaget. 
 
B. Indførelse af helårsmedlemskab fra 2017. 
Poul forklarede baggrunden for forslaget, nemlig at det kan give en betydelig administrativ lettelse, 
hvis der kan spares op imod 200 opkrævninger pr. år. Bestyrelsen ønsker derfor generalforsam-lingens 
tilkendegivelse af om der er et forslag, der skal arbejdes videre med. 
 
Lene Calledda spurgte om der er plads til alle i Hallen, hvis alle medlemmer bliver helårs. Poul svarede 
at der er nogle grænser for hvor mange medlemmer der er plads til i enkelte kategorier, og at disse 
grænser selvfølgelig stadig vil gælde. 
Einar spurgte hvad man vil gøre, hvis en spiller bliver skadet? Det er jo normalt bad luck – prisen for at 
være med i en forening. 
Erik Worsøe bemærkede at han ikke helt kunne se fordelen ved ordningen med mindre man skippede 
de faste baner indendørs. 
Karen-Lise Christensen bad om at få forklaret skemaet i det udsendte materiale. Torben bemærkede at 
forslaget er ment som et tilbud; man kan fortsat nøjes med kun at være sommermedlem. Herefter 
gennemgik Poul skemaet. 
Lene spurgte hvad forskellen på høj og lav runde 0 betød. Det er formiddag/eftermiddag. 
Steen Glud bemærkede at helårskontingent er et supplement til eksisterende kontingentformer – ikke 
noget man er tvunget til. 
Jytte mente det kunne blive besværligt at være baneansvarlig. Poul svarede at det kun drejer sig om op 
til 20 blokke og at de allerede betalte beløb vil blive modregnet i opkrævningen fra den ansvarlige for 
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opkrævninger i forbindelse med medlemskaber indendørs; det er dog en binding, som bestyrelsen skal 
se på i det år, der bliver til at bearbejde forslaget. 
 
Forslaget blev vedtaget.  
 
C. Forslag fra bestyrelsen om investering i obligationer eller anden alternativ placering af 
overskudslikviditet. 
Poul forklarede hvorfor bestyrelsen ønsker generalforsamlingens tilslutning til forslaget. Det drejer sig 
om at sikre at klubbens midler til enhver tid er dækket i forhold til indskydergarantien på 750.000 kr. 
 
Einar spurgte om man kunne købe nogle bankaktier. 
Elsebeth Hansen spurgte hvorfor man ikke opretter en konto i en anden bank? Poul svarede at alle de 
banker bestyrelsen har været i kontakt med vil kun have klubben som kunde, hvis banken får 
hovedarrangementet. 
Jan Villumsen spurgte om det er fordi man ikke tør stole på de største banker? 
Karen Lise spurgte til om nogle af pengene kunne deponeres i kommunen – f.eks. indskyder-garantien 
som nævnt i forslaget. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
D. 6 forslag fra Jytte Muszynski. 
Dirigenten bad om at forslagene blev behandlet i 3 blokke: først forslag 1, dernæst forslag 2, 3 og 4 og 
til sidst forslag 5 og 6. Herefter forklarede Jytte om baggrunden for de enkelte forslag. 
 
Forslag 1, økonomisk kompensation ved flytning af tegnede baner i forbindelse med holdkampe. 
Bent Ejvang bemærkede at det veksler fra år til år hvor kampene spilles.  
Steen Glud bemærkede at han ikke kunne genkende at tider aflyses 8-10 gange pr. sæson. 
Henrik Lynnerup bemærkede at det ville være fint hvis der kan kompenseres på en administrativ tålelig 
måde. 
Torben kommenterede, at man skal huske, at tennisanlæggene stilles gratis til rådighed for 
brugerforeningerne af Rødovre Kommune. Det ligger som en væsentlig del af det at være en forening 
at konkurrere med andre foreninger i andre kommuner, både individuelt og som hold. Rødovre 
Tennisklub fastholder med eksisterende principper en linje, som de fleste tennisklubber følger og som 
også har været kutyme i Rødovre Tennisklub meget længe.  Holdkampene lægges så de generer mindst 
muligt og først efter runde 2, så de kan placeres hvor der er ledigt! 
Jytte bemærkede at foreningen går glip af indtægter fordi baner fredag aften m.v. ikke kan tegnes. 
Carsten Jensen kommenterede at det måske ikke er det vigtigste at sikre flest mulige indtægter 
eftersom klubkassen bugner. 
Erik Worsøe mente at problemet er meget begrænset og ikke værd at bruge mere tid på. 
Poul takkede Jytte for at komme med et debatskabende forslag, og konkluderede at debatten måske 
snarere skulle handle om hvorvidt indendørs kontingentet er for højt, så klubben måske kunne få flere 
medlemmer hvis det er lavere. 
Karen Lise sagde at det ville være ærgerligt, hvis alle baner bliver tegnet, så der ikke længere er 
mulighed for at benytte sig af fri reservation. 
Einar: Tvivlede på at en kontingentnedsættelse ville give flere medlemmer. 
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Ann-Louise bemærkede at man jo kunne lade være med at tegne en bane, hvis man frygter 
aflysninger. 
 
Jytte foreslog at bestyrelsen overvejer hvordan man kan kompensere økonomisk ved flytninger og 
aflysninger af tegnede banetider i stedet for at stemme om det stillede forslag. Forslaget kom følgelig 
ikke til afstemning. 
 
Forslag 2, 3 og 4: Egenbetaling for ikke-elite medlemmer i forbindelse med holdkampe og andre 
arrangementer. 
Steen Glud bemærkede at forslagene efter hans mening går i mod alt hvad en klub står for. 
Jan undrede sig over at forslaget kun beskæftiger sig med indendørsbaner. Han syntes at man i stedet 
skulle diskutere om holdene generelt bruger for mange banetimer og så tage stilling til det. 
Bent havde svært ved at se at holdkampe optager mere tid end rimeligt. 
Henrik bemærkede at forslagene kunne ses som et fint input til bestyrelsen om hvad der skal betales 
for og om priser på nogle af ydelserne skal reguleres. Henrik mente ikke at det er generalforsamlingens 
opgave at fordele klubbens midler – det er bestyrelsens opgave. 
Torben bemærkede at det ligger i foreningstanken at der er nogle hold, der repræsenterer klubben. 
Jytte nævnte at der blandt nogle medlemmer er utilfredshed med at der bruges for meget tid på 
holdkampe, og at det går ud over fri reservation. Herefter valgte Jytte at trække forslagene tilbage. Der 
blev derfor ikke holdt afstemning om forslag 2, 3 og 4. 
 
Forslag 5 og 6: Mulighed for 1½ times reservationer udendørs. 
Jytte ændrede forslaget til at der i tidsrummet 17.30-20.30 skal være 1 times intervaller, mens øvrige 
tider skulle være 1½ time. 
Torben bemærkede at forslag 6 ikke kan lade sig gøre i det nuværende system, og der er usikkerhed 
om hvorvidt systemet kan håndtere skiftende tidspunkter som foreslået. 
Klaus Pedersen bemærkede at det er hverdage i primetime der er hårdt booket, og ellers er der 
normalt mange ledige baner, og udtrykte bekymring for at doublebookinger på 3 timer muligvis vil 
betyde at der står reserverede baner, der ikke bliver brugt i halve og hele timer, da 3 timer måske er i 
overkanten for mange spillere. 
Flere udtrykte modstand mod forslaget. 
Henrik opfordrede til at bestyrelsen tager debatten til efterretning og overvejer om der er muligheder 
for at ændre principperne. 
Jytte valgte herefter at trække forslagene tilbage, og der blev derfor ikke stemt om forslag 5 og 6. 
Poul takkede Jytte for at komme med forslag, der kan være med til at forbedre mulighederne for 
klubbens medlemmer for at komme til at spille tennis. 
 

 
6. Fastsættelse af næste års kontingenter og træningsgebyrer 

Poul forklarede at den eneste ændring i forhold til sidste år var en nedsættelse af juniorkontingent 
indendørs til 700 kr. 
 
Bestyrelsens forslag til kontingentsatser blev vedtaget. 
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7. Valg af bestyrelse jf. § 11: 

1. Formand Poul Lundberg er på valg og genopstiller. Poul blev genvalgt. 

2. Næstformand Helle Christensen er ikke på valg, 

3. Kassererposten er vakant, midlertidigt varetaget af Helle Christensen, ingen kandidat meldte 

sig 

4. Juniorudvalgsformand Peter Grønning er på valg, genopstiller ikke, i stedet indstiller 

bestyrelsen Jesper Vindberg Nielsen. Jesper blev valgt. 

5. Motionsudvalgsformand Torben Sejer Larsen er på valg og genopstiller. Torben blev genvalgt. 

6. Seniorudvalgsformand: Posten er ledig for en 1-årig periode; p.t. ingen officiel kandidat, ingen 

kandidat meldte sig. 

7. Sekretær Peter Munck er ikke på valg. 

 
 
8. Valg af 2 revisorer for 1 år, 

1. Svend Aage Christensen genopstiller og er bestyrelsens kandidat. Svend Aage blev 

genvalgt. 
2. Bent Ejvang genopstiller og er bestyrelsens kandidat. Bent blev genvalgt. 

 
 
9. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år  

1. Bestyrelsen har ingen kandidat – ingen kandidat meldte sig 

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

1. Juniorudvalget 

a. Jesper Vindberg Nielsen, bestyrelsens kandidat – se punkt 7 

Der kommer supplerende medlemmer efterfølgende 

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 punkt 7, 

d. Maja Lund Jensen er ikke på valg 

e. Tonny Hansen er på valg og genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Carsten Jensen. – 

Carsten blev valgt. 

 
11. Valg af suppleanter til Junior‐ og Seniorudvalgene. 

Ingen kandidater havde meldt sig 
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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. – alle blev genvalgt 

2. Klubhusudvalg for 1 år. 

a. Britta Wihlsborg villig til genvalg. 

b. Peter Ravn villig til genvalg. 

c. Michael Juhl villig til genvalg. – alle blev genvalgt 

3. Informationsudvalg for 1 år 

a. Udgøres p.t. af Peter Munck, Bent-Ole Andersen og Sebastian Vorsøe. Nye deltagere er 

velkomne. – Bent-Ole udtræder af udvalget. Michael Skou Olsen og Lene Calledda 

indtræder i stedet. 

4. Festudvalg for 1 år. 

a. Hele festudvalget dvs. Helle, Torben, Maja, Tonny, Ann-Louise og Anker genopstiller. – 

alle blev genvalgt 

 
13. Eventuelt 
 
Maja Lund Jensen spurgte til baneklargøring udendørs? Det varetages igen af et eksternt firma. 
Steen Glud: Ønskede koste udskiftet med net. Det var der ikke stemning for! Klaus henviste til de 
klubfolk, der har været på baneplejekursus. 
Bodil Mortensen spurgte om boldmaskinen bliver klar igen? Det gør den. Der kommer endda 2 – både 
ude og inde. 
Marianne Maxsø spurgte om der kommer en ny kok i stedet for Bent. Der er lagt en forespørgsel hos 
kantinen i Rødovrehallen – specielt mht. Hyg-Ind mandag aften. 
Henrik spurgte til kommunens indsats på anlægget – specifikt lys på bane 6 og 7. Poul svarede at 
belysning på alle baner er en del af det samlede banerenoveringsprojekt. 
Klaus benyttede lejligheden til at reklamere for det seneste initiativ, nemlig nattennis, der afvikles den 
18. marts og den 1. april. 
 
Poul rundede generalforsamlingen af med at takke mange af de folk, der har arbejdet for klubben i 
året der gik. 
Der var en særlig tak til Bent Klausen for en utrættelig frivillig indsats som kok til Hyg-Ind, 
motionistholdkampe og adskillige andre arrangementer i RTK. Bent døde som bekendt lige i starten af 
januar. 
Der var desuden tak til Peter Ravn, der er fyldt 60 år, Erik Worsøe for indsatsen som kasserer, Peter 
Grønning for indsatsen som juniorudvalgsformand og endelig til Klaus Pedersen for at påtage sig 
aftenens dirigentrolle. 
 
44 medlemmer deltog i generalforsamlingen, der sluttede kl. 21.45. 
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_____________________________ _____________________________ 
Dirigent: Klaus Pedersen  Referent: Peter Munck 
 
 
 
Taget til efterretning af: 
 
 
_____________________________ _____________________________  
Formand: Poul Lundberg Andreasen Næsteformand: Helle Christensen 
 
 
 
_____________________________ _____________________________ 
Fung. kasserer: Helle Christensen Bestyrelsesmedlem: Torben Sejer 
 
 
 
_____________________________  
Bestyrelsesmedlem: Jesper Vindberg Nielsen 
 


