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Rødovre, den 16. februar 2018 

Til medlemmerne. 
 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Rødovre Tennisklub 
 

onsdag den 7. marts 2018 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 2017 i Årsrapporten 2017 på www.roedovretennis.dk 
 
4.   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.  
      Se budget for 2018 i Årsrapporten 2017 på www.roedovretennis.dk 
 
5. Behandling af indkomne forslag: 

• Bilag 1. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes §§ 11-13 omkring valg af 
bestyrelse og stående udvalg. 

• Bilag 2. Forslag fra bestyrelsen om igangsætning af projekt minitennis og slåmur i foråret 
2018. 

• Bilag 3. Forslag fra bestyrelsen om ændring af banetider ude og inde. 

• Bilag 4. Forslag fra bestyrelsen om vilkår for banefordeling på tennisanlæggene i Rødovre. 
• Bilag 5. Forslag fra Elsebeth Vang Hansen. 

• Bilag 6. Forslag fra Peter Ravn Larsen. 

6. Fastsættelse af næste års kontingenter og træningsgebyrer (bilag 7) 
 
7. Valg af bestyrelse jf. § 11 – under forudsætning af at vedtægtsændringer behandlet under 
punkt 5 er vedtaget: 

1. Formand Poul Lundberg er på valg og genopstiller 
2. Nuværende næstformand Helle Christensen er ikke på valg 
3. Nuværende sekretær Peter Munck er ikke på valg 
4. Valg til bestyrelsen: Torben Sejer Larsen er på valg og genopstiller 
5. Valg til bestyrelsen: Bestyrelsen indstiller Svend Aage Christensen 
6. Valg til bestyrelsen: Bestyrelsen indstiller Charlotte Emde. 
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7. Valg af bestyrelse jf. § 11 – under forudsætning af at vedtægtsændringer behandlet under 
punkt 5 er forkastet: 

1. Formand Poul Lundberg er på valg og genopstiller 
2. Næstformand Helle Christensen er ikke på valg 
3. Kassererposten er vakant, bestyrelsen opstiller Svend Aage Christensen 
4. Juniorudvalgsformand – se punkt 10.1 
5. Motionsudvalgsformand Torben Sejer Larsen er på valg, og bestyrelsen opstiller Charlotte 

Emde 
6. Seniorudvalgsformand, bestyrelsen opstiller Torben Sejer Larsen – se desuden punkt 10.2 
7. Sekretær Peter Munck er ikke på valg 

 
8. Valg af 2 revisorer for 1 år, 

1. Bent Ejvang genopstiller og er bestyrelsens kandidat 
2. Ole Sørensen er bestyrelsens nye kandidat, hvis Svend Aage Christensen vælges til 

bestyrelsen. 
 
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, bestyrelsen indstiller for en valgperiode på 1 år 
a. Marcin Gosieniecki 
b. Einar Schwarz 
c. Poul Lundberg Andreasen. 

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

3. Motionistudvalget på valg for 2 år: 
a. Elsebeth Vang Hansen er ikke på valg 
b. Erik Hansen er ikke på valg 
c. Carsten Jensen er på valg og genopstiller 
e. Maja Lund Jensen er ikke på valg 
f. Charlotte Emde stiller op til nyvalg.  

 
11. Valg af suppleanter til Junior- og Seniorudvalgene. 
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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. 

2. Klubhusudvalg for 1 år. 
a. Britta Wihlsborg er villig til genvalg 
b. Peter Ravn er villig til genvalg 
c. Gitte Ahlstrand er villig til genvalg 
d. Svend Aage Christensen opstiller via nyvalg. 

3. Informationsudvalg for 1 år 
a. Peter Munck er ikke på valg 
b. Michael Skou Olesen er villig til genvalg 
c. Charlotte Emde stiller op til nyvalg 
d. Camilla Wiingaard stiller op til nyvalg. 

4. Festudvalg for 1 år. 
a. Helle Christensen genopstiller 
b. Torben Sejer Larsen genopstiller 
c. Ann-Louise Sølver genopstiller  
d. Charlotte Emde stiller op til nyvalg.  

 
13. Eventuelt 
Debatoplæg fra bestyrelsen om øget støtte til børne- og talentudvikling ved etablering af Klub 100 
(Bilag 8). 
 
 
Med venlig hilsen - Bestyrelsen i Rødovre Tennisklub 
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Bilag 1. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes §§ 11-13 omkring 
valg af bestyrelse og stående udvalg. 
 
Nuværende §11 Bestyrelsen mv.  
Klubbens anliggender ledes af en bestyrelse, der består af en formand, en næstformand, en kasserer 
og en sekretær, samt formændene for junior-, senior- og motionistudvalgene. Alle vælges direkte på 
generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne, der skal have myndighedsalder og være medlem af 
klubben, vælges for 2 år ad gangen, således at formand, kasserer, formand for juniorudvalget og 
formand for motionistudvalget afgår i lige år, og næstformand, sekretær og formand for 
seniorudvalget afgår i ulige år. I tilfælde af afgang blandt bestyrelsesmedlemmerne supplerer 
bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling, hvor et egentlig nyvalg finder sted. Hvis 
afgangen fra bestyrelsen er formanden for et af spilleudvalgene, kan udvalget udpege en blandt sine 
medlemmer som formand. Den udpegede indtræder i bestyrelsen indtil et endeligt valg ved den 
førstkommende ordinære generalforsamling.  
 
Forslag til ny §11: 
Klubbens anliggender ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 4-6 
bestyrelsesmedlemmer. Alle vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne, der 
skal have myndighedsalder og være medlem af klubben, vælges for 2 år ad gangen, således at 
formand og halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år, og den anden halvdel afgår 
i ulige år. I tilfælde af afgang blandt bestyrelsesmedlemmerne supplerer bestyrelsen sig selv indtil 
næste generalforsamling, hvor et egentlig nyvalg finder sted. Bestyrelsen konstituerer sig efter 
generalforsamlingen og fordeler selv rollerne. Formanden kan dog ikke også påtage sig 
kassererrollen.  
Konstitueringen skal offentliggøres på klubbens hjemmeside senest den 15. april. 
 
Nuværende §12 Junior-, senior- og  motionistudvalgene  
Til at forestå turneringer, holdkampe o.l. samt al træning og øvrige arrangementer vælges et senior-, 
et junior- og et motionistudvalg. Hvert udvalg består af en formand, der tillige er medlem af 
bestyrelsen, samt 4 medlemmer. Udvalgenes medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at 
formændene afgår som anført i §11 sammen med et af medlemmerne, mens de 3 øvrige medlemmer 
afgår året efter. Udvalgenes arbejdsområder og kompetence fastlægges af bestyrelsen. Ved 
afstemninger i udvalgene er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed.  
 
Forslag til ny §12: 
Til at forestå turneringer, holdkampe o.l. samt al træning og øvrige arrangementer vælges et elite/ 
juniorudvalg, et motionistudvalg og et klubhusudvalg. Hvert udvalg består af et bestyrelsesmedlem, 
samt 2-4 medlemmer. Elite-/junior- og motionistudvalgene vælger selv deres formænd, og 
medlemmerne vælges for 2 år ad gangen, mens bestyrelsesmedlemmet er født formand for 
klubhusudvalget. Halvdelen af medlemmerne afgår i lige år, mens de øvrige medlemmer afgår året 
efter. Udvalgenes arbejdsområder og kompetence fastlægges af bestyrelsen. Ved afstemninger i 
udvalgene er formandens stemme afgørende i tilfælde af stemmelighed. 
 
Nuværende §13 Veteran-, klubhus-, informations- og festudvalg  
På generalforsamlingen vælges et veteranudvalg, et klubhusudvalg, et informationsudvalg og et 
festudvalg. Antallet af medlemmer i de enkelte udvalg fastsættes ved valget og kan variere, men 
intet udvalg kan bestå af mere end 5 medlemmer. Udvalgene vælger selv deres formand, men 
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klubbens næstformand er født formand for klubhusudvalget. Udvalgenes arbejdsområder og 
kompetence fastlægges af bestyrelsen. 
 
Forslag til ny §13: 
På generalforsamlingen vælges et veteranudvalg, et informationsudvalg og et festudvalg. Antallet af 
medlemmer i de enkelte udvalg fastsættes ved valget og kan variere, men intet udvalg kan bestå af 
mere end 5 medlemmer. Udvalgene vælger selv deres formand. Udvalgenes arbejdsområder og 
kompetence fastlægges af bestyrelsen. 
  



 

6 

 

Bilag 2. Forslag fra bestyrelsen om igangsætning af projekt minitennis og 
slåmur i foråret 2018. 
 
Igangsætning af projekt minitennis og slåmur i 1. halvdel af 2018  
 
Baggrund: 
 
Igennem snart 9 år har bestyrelsen i Rødovre Tennisklub arbejdet henimod at få opført 2 
minitennisbaner og en ny slåmur som en del af udendørsanlægget. 
 
Den 1. februar fik vi mundtligt ”grønt lys” til i løbet af 1. halvår 2018 at opføre 2 minitennisbaner 
og 1 slåmur øst for nuværende bane 6. 
 
Første opgave er sammen med idrætsinspektøren at indhente et endeligt tilbud på dette projekt samt 
at få en teknisk rådgiver til at udarbejde opdaterede specifikationer og tegninger.  Når vi har 
godkendt disse oplæg, kan begynde afvikles i maj og juni 2018. 
 
Orientering og generalforsamlingens mulige involvering 
 
Vi forventer at kunne orientere medlemmerne om budget og beløbsramme på generalforsamlingen 
den 7. marts 2018. 
 
Hvis vi er så heldige, at projektets budget holder sig inden for de rammer, som generalforsamlingen 
har udstukket tidligere, så kan vi sammen med borgmester Erik Nielsen indvie anlægget i 
slutningen af juni måned 2018. 
 
Det er målet at få projektprisen til at holde sig indenfor den afsatte  ramme på 400.000 kr. Hvis 
dette ikke er muligt, kan generalforsamlingen blive involveret yderligere.  
 
Vi satser på at kunne give en aktuel statusrapport derom den 7. marts. 
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Bilag 3. Forslag fra bestyrelsen om ændring af banetider ude og inde. 
 
Spilletiderne for juniorer forskydes fra 1. maj 2018 30 minutter til kl. 18.00 
Juniorernes spilletid forskydes 30 minutter til kl. 18.00 alle hverdage indendørs og for al træning 
udendørs og alle spilletider flyttes derfor tilsvarende 30 minutter. 
 
Indendørsbanetiderne afvikles dermed generelt kl. 6.00-7.30, kl. 7.30-9.00, kl. 9:00-10:30, kl. 
10:30-12:00, kl.12:00-13:30, kl. 13:30-15:00, kl. 15:00-16:30, kl.16:30-18:00, kl.18:00-19:30, kl. 
19:30-21:00, kl. 21:00-22:30, kl. 22:30-24:00. 
 
Juniorerne afvikler deres træning i tidsrummet kl. 15.00-18:00 på hverdage i 1 times forløb inde 
som ude. 
 
Brugerbestyrelsen, der også skal tage hensyn til ønsker fra brugergrupperne Aktiv Fritid og RKS 
samt Idrætssekretariatets ønsker, skal også tilslutte sig ændringerne, før de kan gennemføres. 
Bestyrelsen har rettet henvendelse til Aktiv Fritid og vil på generalforsamlingen give en orientering 
om, hvad denne forespørgsel fører til. 
Spilletiderne udendørs kommer derved atter til at begynde på hele minuttal 00. 
Vedtægterne foreslås derfor ændret, så de er i overensstemmelse hermed (se formulering herunder). 
 
Begrundelse: 
Folkeskolereformen viser sig at bevirke stadig længere skolegang om eftermiddagen, så børnene i 
dag kun udnytter 2-2 ½ timer af de 3 timer, de var tiltænkt. Det betyder, at det er umuligt at give 
mere end ca. 50 børn ordentlige trænings- og spilleforhold. Vi ligger det næste år formentligt i 
intervallet 75-100 børn, hvis de tilbydes aktuelle træningstidspunkter. 
 
Folkeoplysningslovens paragraf 21, styk 3 og 4 siger følgende derom: 
 
”Stk. 3. Ved anvisning af lokaler og udendørsanlæg skal kommunalbestyrelsen normalt prioritere i 
følgende rækkefølge: 
1) Aktiviteter for børn og unge. 
2) Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil. 
3) Aktiviteter for voksne. 
 
Stk. 4. Ved anvisning af lokaler, der er særlig egnede til folkeoplysende virksomhed for 
handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning.” 
 
Ændring af vedtægterne i Rødovre Tennisklub 
Vedtægterne i Rødovre Tennisklub er omkring juniorernes spilletid efterhånden i modstrid med 
folkeoplysningsloven, hvorfor vi bør opdatere dem på dette punkt: 
 
Nu lyder § 7 i vedtægterne således: 
§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. 
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§ 7 foreslås ændret til: 
§7 Spilletider for seniorer, juniorer, formiddagsspillere og gæstespillere 
Juniorer kan ikke booke baner efter kl. 18:00, lørdage samt. søn- og helligdage undtaget. I særlige 
tilfælde 
kan bestyrelsen dispensere herfra. Spilletider for formiddagsspillere og gæstespillere fastsættes af 
bestyrelsen. Der er ingen begrænsninger for seniorspillere. 
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Bilag 4. Forslag fra bestyrelsen om vilkår for banefordeling på tennisanlæggene 
i Rødovre. 
 
Fortsættelse af runde Nul-ordningen 
Bestyrelsen indstiller, at runde nul-ordningen fortsætter endnu et år af følgende grunde: 

• Stammedlemmer kan gentegne en sikker banetid endnu en sæson, hvis de ønsker dette, 
• Foreningen er sikker på ca. 200 kontingenter indendørs midt på sommeren, 

• Og der spares mange udgiftskroner i Medlemsservice samt tid for bestyrelsen. 

Inden generalforsamlingen har bestyrelsen skaffet sig et overblik over gentegningsønskerne hos de 
nuværende runde nul og 1 medlemmer. 
 
Oplysning af alle medlemmer om vilkårene for at tegne baner indendørs 
Klubben har ikke hidtil formået at beskrive tegningsprocessen indendørs så tydeligt, at nye 
indendørs medlemmer har haft let ved at forstå, hvordan man kvalificerer sig til en fast banetid. 
Derved kan nogle have opfattet processen som uforståelig og er kommet (for) sent i gang med at 
forberede en ansøgning til runde 1. Når indendørssæsonen skal i gang, kan det opleves som 
uretfærdigt, at de gode banetider er tegnet af stammedlemmerne og de nye må leve med de rester, 
der er tilbage. 
 
Derfor forbedrer bestyrelsen informationen om indendørsmedlemskaberne på en sådan måde, at alle 
medlemmer – nye som gamle – har lige muligheder for at forberede sig på tegning af banetider 
indendørs fra udendørssæsonens begyndelse. 
 
Oplysningerne skal være til stede på hjemmeside og opslag, dokumenter, der sendes ud til 
medlemmer i forbindelse med diverse tegningsrunder, senest den 31. marts, når betaling af 
medlemskaber udendørs begynder. 
 
Tegning af banetider indendørs påbegyndes tidligst den 15. juni, så der ikke skabes tvivl hos 
medlemmerne om, hvilke medlemskaber der tegnes i forsommeren, nemlig udendørs 
medlemskaber. 
Disse beskrivelser opdateres 1 gang årligt og senest den 31. marts. 
 
Begrundelse og konklusion: 
Foreningens nuværende dokumentation og tidlige tegning i forbindelse med runde NUL og 1 
forvirrer medlemmerne og giver en ekstraordinær administrativ byrde for foreningen af en 
betragtelig størrelse. 
Nye medlemmer bliver hermed fra begyndelsen af udendørssæsonen opmærksomme på, at de skal i 
gang med at forberede en ansøgning om at tegne et indendørs medlemskab. De kan også i god tid 
rette henvendelse til medlemsservice, andre medlemmer og bestyrelsen omkring deres spørgsmål 
omkring tegning af disse medlemsskaber. 
 
Stop for tegning af banetid nr. 2 på HØJE medlemskaber på hverdage. 
Hvis denne mulighed ikke må anvendes før den 15. september, vil nye medlemmer, der støder til 
foreningen i løbet af eftersommeren, også få mulighed for en eftertragtet banetid, hvis der er nogle 
baner til overs efter runde Nul og 1. Derfor foreslås det, at ingen medlemmer kan tegne mere end 1 
fast banetid før den 15. september. 
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Konklusion: 
Større tilfredshed med foreningens udbud og større sikkerhed i indbetalinger fra medlemmer. 26 
medlemmer har i 2017/2018 tegnet banetid nr. 2; 8 på hverdagsaftener og 16 søndag og 2 om 
formiddagen på hverdage. 
 
Konference omkring forbedret tildeling og anvendelse af banerne inde som ude 
Hvis foreningens succes med at tiltrække og fastholde medlemmer af alle kategorier skal og kan 
fortsætte, er spørgsmålet omkring anvendelse af banerne mere komplekst end, hvad en ordinær 
generalforsamling i marts 2018 kan afklare på ca. 1 times tid. 
Derfor indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der inden 1.juli 2018 afholdes en intern 
konference i foreningen af ca.4 timers varighed, hvor: 
 
1. Visionerne om den fremtidige medlemssituation fremlægges til debat, 
2. Spørgsmålet omkring udvidede og forbedrede banevilkår diskuteres, 
3. Og yderligere optimeringer af udnyttelse af anlæggene inde som ude drøftes. 
 
Der er sikkert flere ideer hos generalforsamlingen til at forbedre situationen såvel indendørs som 
udendørs. Udendørs vil f.eks. det nye anlæg til minitennis m/slåmur i 2018 og renoveringen af 
udendørsbanerne med lys på flere baner end i dag have en positiv effekt på kapaciteten. Ved at 
afvikle introduktionsforløb for juniorer på Valhøj Skole eller andre af kommunens folkeskoler kan 
vi tage noget af presset væk fra juniorområdet indendørs. 
 
Konklusion og forventet resultat: 
Yderligere forbedringer i anlæggenes kapacitet og vores evne til at udnytte disse optimalt. Det vil 
yderligere styrke tennissporten i Rødovre og tilfredsheden blandt vores medlemmer. 
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Bilag 5. Forslag fra Elsebeth Vang Hansen. 
 
Forslag: 
1.1. Indendørs fordelingsprincippet med runde NUL-medlemskaber fortsættes, men hvert 
andet år er der ikke mulighed for tildeling af runde NUL-medlemskaber for banetider i 
”prime-time”, dvs. 17:30 til 22:00 på hverdage mandag til fredag. 
1.2. Første gang der ikke er runde NUL-medlemskaber i ”primetime” er indendørs 2018- 
2019. Hvert andet år besluttes det på generalforsamlingen, om ovenstående fordelingsprincip 
skal fortsætte. 
 
Dette forslag handler om tildelingsprincipperne for tegning af indendørs baner. 
Der skal altså stadig hvert eneste år være runde NUL-medlemskaber udenfor ”prime-time”. 
Men hvert andet år ”skal posen rystes” for banerne i ”prime-time”, så ingen har en nærmest 
”hævdvunden” ret til disse. 
 
Eksisterende forhold omkring runde NUL: 

• For 1 år ad gangen er det vedtaget (7/3-2017), at faste banemedlemsskaber for seniorer 
• kan gentegnes gennem en særlig runde NUL. Og princippet skal tages op på 

generalforsamlingen 
• i 2018. 
• Dvs. har man én bestemt bane i én vintersæson, kan man få tegningsret til den samme 

• bane i næste sæson. 
• De, der har bane i runde NUL, kan dog ikke deltage i lodtrækning om baner i runde 1. 

• Baggrund for forslaget: 
• Et ønske om hvert andet år at give alle medlemmer en større chance for at få en indendørs 
• bane i ”prime-time”. 

• Hidtil har der i runde 1 kun været udbudt meget, meget få af disse baner mandag til torsdag. 
• Fredage har der dog været en del baner i runde 1. 

• Jeg finder det uretfærdigt, at man i årevis kan have den samme bane i ”prime-time”, bare 
• fordi man har været heldig én gang at få den. 

 
Diskussion: 

• Det er meget tidskrævende for bestyrelsen at administrere banetildelingsprocessen.Derfor 
foreslås bibeholdelse af hidtidigt NUL-runde koncept for også ”prime-time” banerne hvert 
andet år. 
Der er 3x3x5= 45 baner mandag-fredag 17:30-22:00. 
Nogle af disse 45 baner er booket til seniortræning, i 2017-2018: 10 stk. Så der vil være ca. 
35 baner til rådighed, som alle medlemmer kan søge om hvert andet år efter mit forslag. 

 

*************************************************** *************************** 
 
Hvis ovenstående forslag ikke vedtages, er mit alternative forslag dette, hvor ”hvert andet år” er 
erstattet med ”hvert tredje år”: 
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2.1. Indendørs fordelingsprincippet med runde NUL-medlemskaber fortsættes, men hvert 
tredje år er der ikke mulighed for tildeling af run de NUL-medlemskaber for banetider i 
”prime-time”, dvs. 17:30 til 22:00 på hverdage mandag til fredag. 
  



 

13 

 

Bilag 6. Forslag fra Peter Ravn Larsen. 
 
Forslag til generalforsamlingen i Rødovre Tennisklub 2018 
angående lørdags- og søndagsblokke som valgmulighed for alle i runde 1   
 
 
Hej Poul 
 
Jeg har hørt lidt på vandrørene, at der igen i år kommer et forslag om at få afskaffet runde 0 til 
banetegning indendørs. 
 
Jeg kender jo ikke forslagets indehold og hvilken tanker man gør sig om, hvorledes banerne skal 
fordeles. Jeg syntes ikke, at det er rimeligt, at ikke alle tidspunkter kommer i spil. 
 
Jeg mener, at prime-time lørdag og søndag også må komme i betragtning.. Det er ikke rimeligt at 
holde lørdagen og søndagen udenfor.  
 
Det er mit klare indtryk, at forslagsstillerne er medlemmer, der selv spiller om lørdagen i prime time 
indendørs. De spiller motionsholdkampe i prime time og om sommeren Hyg Ind i prime time. 
 
Jeg vil gerne stille et ændringsforslag: 
 
Hvis forslaget om at få afskaffet runde 0 bliver vedtaget, så bør lørdags- og 
søndagsmedlemskaberne også komme ind under de tider, man skal søge indendørs i runde 1, 
hvis runde 0 udgår. 
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Bilag 7. Forslag om kontingenter og træningsgebyrer for 2018. 

Konto Type 2017 2018 Ændring Bemærkning 
1001 Senior udendørs 930 975 +45  
1002 Senior ude eftersommer 330 345 +15 3. kvartal 
1003 Senior formiddag ude 310 325 +15  
1004 Gæstebesøg udendørs 50 60 +10 Betaling online 
1005 Senior passiv 140 150 +10  
1006 Indskud seniorer 170 180 +10  
1008 Træning elite 1 gang sommer 500 525 +25  
1009 Træning elite 2 gange sommer  750 790 +40  
1009 Træning elite 1 gang vinter 500 525 +25  
1009 Træning elite 2 gange vinter  1.000 1.050 +50  
1019 Leje af boldmaskine 50 65 +15 Betaling online 
1021 Senior HØJ 1.300 1.365 +65 M/Fri Reservation 
1022 Senior LAV 1.050 1.100 +50 M/Fri Reservation 
1023 Senior formiddag inde  550 575 +25 M/Fri Reservation 
1024 Senior fri reservation heltid 950 1.000 +50 Betaling online 
1092 Senior fri reservation formiddag 500 525 +25 Betaling online 
1101 Junior udendørs 500 525 +25  
1102 Junior ude eftersommer 230 240 +10 3. kvartal 
1105 Junior træn. 1. gang sommer 500 525 +25  
1105 Junior træn. 2 gange sommer 750 790 +40  
1105 Junior træn. 3 gange sommer  1.000 1.050 +50  
1111 Junior inde 700 735 +35 M/Fri Reservation 
1115 Junior træn. 1. gang vinter 500 525 +25 M/Fri Reservation 
1115 Junior træn. 2 gange vinter 1.000 1.050 +50 M/Fri Reservation 
1115 Junior træn. 3 gange vinter  1.500 1.575 +75 M/Fri Reservation 
1116 Junior Inde Minitennis vinter 1.200 1.100 -100  
1120 Indskud juniorer 170 180 +10  
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Familierabat 

Når 3 eller flere har betalt, debiteres kontoen med 50 
% af kontingentet for medlem nr. 3, 4 osv.  

 
 
Definition af ”Fuld hal” dvs. maksimum for halkapacitet: 
 
• 100 juniormedlemmer, 75 i hallen, samt 25 på minitennisvilkår på Valhøj Skole, 
• 300 seniormedlemmer: 

o 30 elitespillere på HØJ-vilkår om aftenen hverdage, 
o 230 motionister/heltid, vilkår HØJ, LAV, Fri Reservation 
o 40 seniorer formiddag indendørs; mod 28 tidligere 

� 30: 15 blokke kl. 11:30-13.00 tre baner ugen igennem  
� 10 med Fri Reservation Formiddag 

• I alt 400 medlemmer, heraf 375 i Tennishallen, 25 på Valhøj Skole. 
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Bilag 8. Debatoplæg fra bestyrelsen om øget støtte til børne- og talentudvikling 
ved etablering af Klub 100. 
 
Mange nye talenter inden for dansk idræt kommer fra en foreningsbaseret idrætsforening, i samspil 
med en kommune, således også i Rødovre Tennisklub. I Rødovre Tennisklub skal der være plads 
til–og udviklingsmuligheder for alle medlemmer i klubben. 
Det skal være muligt for børn, at komme i gang med at spille tennis. Her tænker vi bl.a. på 
muligheden for at spille minitennis, både ude og inde, ledet at et kompetent trænerteam. Vi håber at 
alt falder på plads her i foråret, således at arbejdet med at etablere 3 minitennisbaner og en ny 
slåmur kan komme i gang. Pengene hertil kommer fra vores egen opsparing. 
  
Vi har et stort ønske om at klubben skal fortsætte med at udvikle sig, men det kræver en stor indsats 
med at prioritere og koordinere indenfor alle vores aktiviteter og grupperinger, og flere penge til ”at 
gøre godt med”. 
Børn og juniorer har hurtigt brug for mere træning. Børn blir´ til ”bobler” - som har brug for endnu 
mere træning. 
Bobler blir´ til juniorer - som både skal udfordres spillemæssigt og socialt mht. træning, forskellige 
arrangementer, tennisskoler, stævner, holdkampe m.m. 
Juniorerne har brug for de bedst mulige forhold, for at bevare motivationen for at blive i klubben, 
og dermed være et af de bærende elementer i klubbens fortsatte udvikling. 
 
Vi vil derfor gerne høre generalforsamlingens og medlemmernes holdning til at starte Rødovre 
Tennisklubs egen sponsorgruppe, Klub 100. 
 
Vores tanke er at starte en Klub 100 på den måde at op til 100 medlemmer og/eller firmaer 
indbetaler 500 kr. til sponsorering af børne- og talentudvikling 1 gang om året, således at vi snarest 
muligt kommer op på at være 100 betalende sponsorer, som i alt bidrager med 50.000 kr. om året til 
Rødovre Tennisklubs juniorer.  
 
Bestyrelsen vil derfor gerne debattere følgende 3 spørgsmål: 

1.       Ser generalforsamlingen behov for et sådant initiativ? 
2.       Hvor tror generalforsamlingen, at vi har en chance for succes med dette? 
3.       Hvem vil gå med i et udviklingsarbejde? 

 
Hvis generalforsamlingen skønner at der er grobund for dette initiativ og at der er medlemmer, der 
påtager sig at deltage i udviklingsarbejdet, vil bestyrelsen udarbejde et mere detaljeret ideoplæg, 
herunder forslag til  

• hvordan bidragydere – specielt hvis der er tale om virksomheder – kan blive eksponeret på 
f.eks. hjemmesiden og ved arrangementer 

• Om der skal være særlige events for bidragydere 
• Og ikke mindst hvem der beslutter hvordan de indkomne penge skal bruges   

 


