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Referat fra ordinær generalforsamling i Rødovre Tennisklub, tirsdag den 7. marts 2017  

 

Formanden Poul Lundberg bød velkommen til årets generalforsamling. 
 

1. Valg af dirigent og stemmetællere.  
Bestyrelsen havde foreslået Klaus Pedersen som dirigent og Peter Munck som referent. Klaus og Peter 
blev valgt. Bent Ejvang og Svend Aage Christensen blev udpeget som stemmetællere. 
Klaus konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gav derefter ordet til formanden. 
 
2. Formandens beretning herunder beretning fra junior-, senior- og motionistspilleudvalgene samt 

klubhusudvalget. 

Ud over beretningen som kan ses i årsrapporten nævnte Poul at der er kommet tilsagn fra kommunen 
om at der kan arbejdes videre med planerne om minitennisanlæg og ny slåmur, der forudsættes 
finansieret fuldt ud af Tennisklubben, og at der sandsynligvis vil blive indkaldt til en ekstraordinær 
generalforsamling om disse emner senere på året. 
 
Erik Worsøe spurgte til om klubben kunne gøre noget specielt for at ”kapre” nye medlemmer blandt 
tilflytterne i Irma-byen. Poul svarede at der bl.a. er taget nogle initiativer gennem FIR – herunder har 
klubben deltaget i en workshop i Kaffetårnet, der er tænkt som et kulturhus i området. Der vil senere i 
marts blive nedsat en styregruppe for de idrætslige og kulturelle aktiviteter i området, hvor Poul 
deltager som repræsentant for FIR. Erfaringerne fra indsatsen i Irma-byen vil FIR forsøge at arbejde 
videre med i relation til nye boligkomplekser, der er planlagt i kommunen. 
 
Helle Christensen rettede en stor tak til Poul for det meget store arbejde han udfører for klubben. 
 
Herefter blev beretningen godkendt. 
 
Bestyrelsen havde i indkaldelsens bilag 1 stillet 6 spørgsmål som oplæg til debat på 
generalforsamlingen. Nedenfor ses et samlet referat af debatten: 
 
Lars Sahlquist foreslog: 

1. Kursus i skadesforebyggelse, 

2. Irriterende at baner ikke bliver afbooket – kan man sætte et webcam op så 

medlemmerne kan holde øje med ledige baner? 

3. Midnatstennis var fedt, det må meget gerne gentages. 

Poul Lundberg bemærkede, at en del af de løsninger klubben har fundet på har været halve, idet de 
har været båret af meget få hænder, og at der ikke er penge til at købe alle ydelser. 
 
Lene Calledda foreslog, at man – bestyrelsen? – synliggør de opgaver der er brug for hjælp til. 
 
Peter Ravn foreslog, at der gøres endnu mere ift. aktiviteter for nye medlemmer og at der f.eks. 
afsættes en eller to baner i forbindelse med Hyg-Ind. 
 
Helle Christensen kommenterede, at der er masser af muligheder for at være aktive i klubben – på 
mange forskellige planer. F.eks. kunne man ændre bestyrelsens sammensætning, så man ikke har 
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særlige titler men bare er bestyrelsesmedlem og så kan man fordele opgaverne blandt flere. Dette 
kræver nok en vedtægtsændring. 
 
Einar Schwarz bemærkede, at det er standarden at Tordenskjolds soldater, der trækker læsset… I 
stedet for at have flere bestyrelsesmedlemmer kunne man i stedet have nogle arbejdsgrupper, der er 
ansvarlige for afgrænsede aktiviteter. 
 
Jytte Muszynski foreslog, at man etablerer noget fast motionisttræning, så det ikke bare er 4 søndage 
ind i mellem. Det kunne være et middel til at fastholde nye medlemmer hvis de kunne komme f.eks. en 
gang om ugen. Også samme forslag som Lars mht. afbooking. Ide om tennisfitnes blev også nævnt. 
 
Anders Madsen kommenterede at man formentlig godt kan aktivere nogle forældre i klubarbejdet hvis 
man kan give dem overskuelige opgaver. 
 
Svend Aage Christensen foreslog at man straks etablerer en arbejdsgruppe. 
 
Einar bemærkede at det er hans erfaring at det kun er forældre til elitebørn, der er aktive i klubberne. 
 
Poul glædede sig over de mange gode bidrag, der er kommet fra forsamlingen. Mht. f.eks. fast 
motionisttræning er det en fin ide, men det kræver at en gruppe medlemmer påtager sig at løfte 
opgaven, da den nuværende bestyrelse højest kan håndtere 1 nyt projekt ad gangen. 
 
Ole Sørensen bemærkede at mht. ubrugte baner at det jo ikke hjælper så meget at man kan se den 
ikke er brugt 10-15 minutter inde i timen. 
 
Peter Ravn foreslog at man yder en større familierabat, da det alt andet lige må være attraktivt at få 
familier ind i klubben. 
 
Torben Sejer forklarede at det altid er muligt for den baneansvarlige at afbooke. 
 
Lars Jensen ærgrede sig over at der i vinterferieperioden ikke har været afbooket træning. 
 
Benny Nielsen spurgte om faste banetider rykker for holdkampe? Hertil er svaret ja, men det gælder 
ikke for Aktiv Fritid.  
 
Bent Ejvang bemærkede at det kræver tilladelse at sætte et kamera op i hallen. 
 
Camilla Wiingaard sagde at det kan være svært at nå at få små børn der skal køres, frem til tiden.  
 
Anders supplerede her at man måske kunne lave arrangementer for de mindste børn om søndagen.  
 
Poul bemærkede at det er svært at fordele kapaciteten på de mest attraktive tidspunkter med kun 3 
baner til rådighed. 
 
Maja Lund Jensen spurgte om man kunne få en app til reservationssystemet, så det kunne være 
nemmere at afbooke. 
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Svend Aage stillede sig til rådighed for at løbe en udviklingsgruppe i gang. 
 
 
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.  
Poul gennemgik hovedpunkterne i regnskabet. Det fulde regnskab kan ses i Årsrapporten 2016 på 
www.roedovretennis.dk 
 
Penelope Jordan spurgte om det var muligt at få MobilePay? Poul svarede at det er muligt, og at 
informationsudvalget vil se på det. 
 
Benny spurgte om man ikke kan pålægge medlemmerne at tilmelde sig betalingsservice. Det står 
faktisk allerede i vedtægterne. 
 
Klaus Pedersen spurgte om juniorerne ikke kommer på trænerkurser siden budgettet ikke er brugt. 
Einar svarede at de har svært ved at finde tid til det på grund af deres skolegang. 
Lars foreslog at man øger trænernes betaling jo flere kurser de har for at øge incitamentet. 
Helle bemærkede at det også er muligt for motionister at komme på trænerkurser hvis man vil hjælpe 
til med forskellige træningsaktiviteter i klubben. 
 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 
 
 
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.  
Poul gennemgik hovedpunkterne i budgettet. Det fulde budget kan ses i Årsrapporten 2016 på 
www.roedovretennis.dk 
 
Jytte spurgte hvad argumenterne for uændret kontingent er, eftersom det ofte nævnes at der ikke er 
penge til hverken det ene eller det andet, og man gerne vil være en attraktiv klub. 
 
Lars bemærkede at børnetennis (træning) i Rødovre koster en femtedel af hvad der betales i andre 
klubber. 
 
Einar kommenterede at trænerlønningerne i de større klubber er meget højere end i Rødovre, hvilket 
bl.a. forklarer forskellen. 
 
Budgettet blev taget til efterretning. 
 
 
5. Behandling af indkomne forslag. 

Indkaldelsens bilag 2: Tildeling af vinterbaner 2017-2018, 
 
Torben indledte med at forklare at alle, der spiller indendørs i RTK betaler det fulde kontingent. Dvs. 
der er ikke spillere fra andre klubber, der spiller indendørs uden at være medlemmer udendørs! 
 
Jytte syntes at det ser forkert ud når baneoversigten har så få ledige muligheder – bl.a. når klubben 
reklamerer med at være for alle. 
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Peter Ravn spurgte hvordan Jytte vil foretage fordeling af banerne. Jytte mente at det var noget den 
enkelte måtte prioritere. 
 
Penelope var enig med Jytte og slog til lyd for lodtrækning hvert år. 
 
Bent bemærkede at hvis klubben får så mange nye medlemmer (fra bl.a. Irma-byen), så må klubben få 
kommunen til at bygge en ny hal. 
 
Jytte nævnte at baner fredag og lørdag af og til benyttes til holdkampe, så faste tider flyttes. Ann-
Louise bemærkede at hun ikke havde fået aflyst noget en eneste fredag. 
 
Lars Jensen undrede sig over at man kører med 1½ times blokke inde når man kører med 1 time ude. 
Erik bemærkede at det er umuligt at lave millimeterdemokrati når kapaciteten er begrænset. 
 
Herefter lukkede Klaus diskussionen og gav Poul ordet til afsluttende kommentarer. Poul bemærkede 
at det løbende er op til generalforsamlingen at stemme om præmisserne for tildeling af baner, og at 
bestyrelsen hvert år ser nøje på om der er rimelige muligheder for at nye medlemmer kan komme til 
og at der også er bane til fri reservation. Hvis balancen tipper, må nye tildelingskriterier overvejes. 
  
Herefter satte Klaus forslaget til afstemning, hvor resultatet blev at 19 stemte for at fortsætte med 
runde nul mens 10 stemte imod. 9 undlod at stemme. 
 
 
6. Fastsættelse af næste års kontingenter og træningsgebyrer. 

Jytte spurgte om man kunne tillade 2 eller 3 gæstespil indendørs. Dirigenten foreslog at bestyrelsen 
arbejder videre med forslaget. 
 
Bestyrelsens forslag om uændrede kontingentsatser blev vedtaget. 
 
 
7. Valg af bestyrelse jf. § 11: 

1. Formand Poul Lundberg er ikke på valg, 
2. Næstformand Helle Christensen er på valg og genopstiller. Helle blev valgt. 
3. Kassererposten er vakant, midlertidigt varetaget af Helle Christensen. Ingen kandidat meldte 

sig. 
4. Juniorudvalgsformand – se punkt 10, 
5. Motionsudvalgsformand Torben Sejer Larsen er ikke på valg, 
6. Seniorudvalgsformand – se punkt 10, 
7. Sekretær Peter Munck er på valg og genopstiller. Peter blev valgt. 

 
Gitte Ahlstrand, Lene Calledda og Svend Aage Christensen indvilligede i at være bestyrelses”føl” i en 
periode. 
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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. Begge blev genvalgt. 
 
 
9. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år  
      1. Bestyrelsen har ingen kandidat. Ole Sørensen blev valgt. 
 
 
10. Valg af medlemmer til Junior-, Senior- og Motionist-udvalgene. 

       1. Juniorudvalget, bestyrelsen indstiller for en valgperiode på 1 år 
a. Marcin Gosieniecki 
b. Einar Schwarz 
c. Poul Lundberg Andreasen – alle 3 blev valgt. 

       2. Seniorudvalget, bestyrelsen indstiller for en valgperiode på 1 år 
a. Marcin Gosieniecki 
b. Einar Schwarz 
c. Poul Lundberg Andreasen – alle 3 blev valgt. 

       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; se under valg til bestyrelsen, 
d. Carsten Jensen er ikke på valg 
e. Maja Lund Jensen er på valg og genopstiller. Maja blev valgt. 
 
 

11. Valg af suppleanter til Junior- og Seniorudvalgene. 

       Ingen kandidater. 
 
 
12. Valg til veteran-, klubhus-, informations- og festudvalgene jvf. §13: 
       1. Veteranudvalget for 1 år 

a. Ann-Louise Sølver Pedersen, genopstiller. 
b. Helle Christensen, genopstiller. 
c. Torben Sejer genopstiller. 
d. Christian Østergaard, genopstiller – alle 4 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. 
d. Gitte Ahlstrand ny kandidat – alle 4 blev valgt. 

       3. Informationsudvalg for 1 år 
a. Udgøres p.t. af Peter Munck, Lene Calledda og Michael Skou Olsen – fortsætter. 

       4. Festudvalg for 1 år. 
a. Følgende fra festudvalget genopstiller: Helle, Torben, Tonny og Ann-Louise. Andre 
interesserede er velkomne – fortsætter. 
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13. Eventuelt 

Poul overrakte vingaver til klubbens revisorer som tak for indsatsen. 
 
Jytte vil gerne have en debat om det er muligt at spille single på indendørsbanerne. Poul 
kommenterede at det er vigtigt at få forslag frem til generalforsamlingen i tide så de kan blive 
behandlet. Det er i øvrigt ikke noget bestyrelsen har brugt tid på at drøfte. 
 
Steen Glud spurgte om det er muligt at rykke indendørs starttidspunkterne tilbage til tiderne før 
skolereformen. Poul svarede at det her og nu bliver meget svært, men at der på sigt kan være flere 
løsningsmuligheder – herunder skift til 1-times blokke. 
 
Benny spurgte om boldmaskinen kan få et nummer så man kan booke en bane med den i stedet for at 
”låne” et nummer. Peter Ravn bemærkede at der nok skal komme bedre information om brug af 
maskinen + kontakt til de ansvarlige. Ole bemærkede at han var noget betænkelig mht. forslaget på 
grund af muligheder for misbrug. 
 
Lars S spurgte til status på lysbanerne. Poul bemærkede at kommunens anlægsansvarlige har lovet at 
få det i orden til udendørssæsonens start. 
 
Poul afsluttede generalforsamlingen kl. 21.45 med at takke for en fin debat og mange gode forslag. Der 
var 38 fremmødte. 
 
 
 
 
 

           
_____________________________ _____________________________ 
Dirigent: Klaus Pedersen  Referent: Peter Munck 
 


