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Rødovre, den 12. marts 2018 

Referat fra ordinær generalforsamling i Rødovre Tennisklub 
 

onsdag den 7. marts 2018 kl. 19.00‐‐‐‐22.00. 
i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 

Dagsorden var: 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere.  
Bestyrelsen foreslog Klaus Pedersen som dirigent og Peter Munck som referent. Klaus og Peter 
blev valgt. 
Ingrid Vang Hansen og Jørgen Jensen blev valgt som stemmetællere. 
Særligt velkommen til Emil Bødker fra DTF, der var med som gæst. 
 
2. Formandens beretning herunder beretning fra junior-, senior- og motionistspille- 

udvalgene samt klubhusudvalget.  
 
Poul Lundberg gennemgik de væsentligste punkter og hændelser fra det forgangne år. Se alle 
beretningerne i årsrapporten. Plancherne med forklaringer til beretningspunkterne kan også ses på 
hjemmesiden (link) 
 
Spørgsmål og svar til beretningerne: 
 
Peter Ravn: Hvor mange minitennisbaner kommer der? Der er projekteret 2, og der kan også spilles 
på området ved slåmuren hvis den ikke benyttes. 
 
Steen Andersen rejste et tidligere stillet spørgsmål om udskiftning af varme- og ventilations-
anlægget i hallen. Der er ikke noget nyt – minitennis har haft højest prioritet, men varme- og 
ventilationsanlægget er ikke glemt. Kommunikationen med Kommunen har i en periode været lidt 
mangelfuld, og det er helt klart at det vil være op ad bakke at sætte mere end et større projekt i gang 
– specielt når der ikke er penge til det via egenfinansiering. Steen replicerede, at det var ærgerligt at 
det ikke er undersøgt hvad det kommer til at koste. Michael Juhl bemærkede, at det havde været 
meget uhensigtsmæssigt, hvis brugerbestyrelsen havde bedt kommunen om at ændre på 
ventilationen. Der har været enighed i brugerbestyrelsen om ikke at gå videre med dette spørgsmål. 
 
Tonny Hansen: Bliver der drænet ved minibanerne? Ja, og det forventes at have en klart 
forbedrende effekt på bane 6 også. 
 
Ann-Louise Sølver: Kan minibanerne reserveres? Det bliver formentligt undtagelsen, da banerne er 
til begyndertræning for børn og skumtennisturneringer. 
 
Tonny: Er der helt frit slag mht. indendørs booking? Ja, med undtagelse af 1½ time om 
formiddagen, der er reserveret til Aktiv Fritid. 
 
Generalforsamlingen godkendte herefter beretningerne. 
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3.   Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.  
Torben Sejer gennemgik hovedpunkterne i regnskabet. Se hele regnskabet for 2017 i årsrapporten. 
Der var ingen spørgsmål til regnskabet. 
 
Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 
 
 
4.   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.  
 
Poul Lundberg fremlagde årets budgetforslag og nævnte bl.a.:   
 

• Grundlaget for budgettet er ændret i forhold til tidligere. 

• Ift. 2017 skal bestyrelsen og klubben være meget aktive for at hverve nye medlemmer – 
alene for at fastholde medlemstallet. Dette sker bl.a. ved at deltage i en masse aktiviteter, der 
ikke nødvendigvis har noget direkte med tennis at gøre. 

• Der er en klar ambition om at forbedre den sportslige styring. 

• Der skal skaffes penge til diverse projekter på anlæggene, som f.eks. minitennis og 
ventilationsanlæg. 

• Det betyder at budgettet for 2018 viser en stigning i indtægterne på ca. 13 % og en 
tilsvarende i udgifterne på ca. 10%. 

• Forudsætningen er, at kontingenter og træningsgebyrer stiger med 5%. 

Steen: Er det nødvendigt at være så aktive mht. rekruttering hvis nye medlemmer kommer af sig 
selv fra Irmabyen? Poul gættede på at ca. 3% kan forestilles at spille tennis, men der skal stadig 
gøres en indsats for at få dem lokket til klubben. 
 
Martin Gottlob: Spurgte hvorfor de 400.000 kr. der er afsat til minitennisanlæg ikke er trukket ud af 
balancen. Svaret er, at Kommunen ikke var klar til at medvirke den 31. december, hvor balancen 
blev afsluttet i regnskabet. 
 
Se budgetforslaget for 2018 i årsrapporten og de tilhørende plancher på hjemmesiden (link).  
 
 
5. Behandling af indkomne forslag: 
 
Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægternes §§ 11-13 omkring valg af bestyrelse og 
stående udvalg (se bilag 1 i indkaldelsen). 
 
Torben forklarede kort om baggrunden for de foreslåede vedtægtsændringer, nemlig at det gennem 
flere år har vist sig vanskeligt at få valgt bestyrelsesmedlemmer. 
 
Michael Juhl: Mente ikke at det står i teksten, at der skal vælges en næstformand og en kasserer. 
Det er korrigeret i rettelsesforslaget og er nævnt. 
 
Steen Andersen: Spørgsmål til §12 – undrer sig over at det ikke er et bestyrelsesmedlem, der er født 
formand for udvalget.  
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Peter Munck svarede at det har været hensigten at frisætte udvalgene ved at lade dem konstituere 
sig selv. Steen mente, at det var naturligt at bestyrelsesmedlem var formand og ønskede det med 
som et ændringsforslag. Torben bemærkede, at det måske kunne anspore udvalgsmedlemmer til at 
påtage sig formandsposten, uden at skulle tage sig af bestyrelsesarbejde ved siden af. 
 
Der var en kort diskussion om afstemningsformen, hvor Klaus valgte at sætte ændringerne af §§ 11-
13 til afstemning under et. Steens ændringsforslag blev ikke sat til afstemning. 
 
Generalforsamlingen vedtog ændringerne af §§ 11-13 med stort flertal. 
 
Forslag fra bestyrelsen om igangsætning af projekt minitennis og slåmur i foråret 2018 (se bilag 2 i 
indkaldelsen). 
 
Poul Lundberg og Svend Aage Christensen redegjorde for projektet og forventningerne til 
igangsættelse, økonomi m.v.  
 
Som en del af projektet lægges der forskellige trækrør til el, og det er håbet at der i forbindelse med 
den renovering af udendørsanlægget, der forhåbentlig gennemføres i 2019 kan blive sat lys op på 
flere baner. 
 
Einar Schwarz bemærkede, at et af de oplagte formål er at aflaste de almindelige baner – både ift. 
træning og turneringer. Einar mente, at minibanerne som i de fleste andre klubber bør være til fri 
afbenyttelse. 
 
Steen Andersen: Kommer der hegn, og kan underlaget klare at man bruger det om vinteren? Ja til 
begge dele. 
 
Tonny Hansen: Bliver der fældet mange træer og skulle muren ikke have været i den anden ende 
ved Rødovrevej? Der er en brønd i vejen – derfor den valgte placering. 
 
Ann-Louise Sølver: Skal andre vige hvis der kommer juniorspillere? Einar mente, at der kun skulle 
være en reservation i forbindelse med træning. 
 
Poul bemærkede at, det har været rigtig svært og langsommeligt at få projektet sat i gang, så hvis 
ikke man vil udsætte projektet yderligere, må man nogle gange tage hvad man bliver tilbudt. 
 
Lars Persson: Hvem skal holde HP Tennis i ørerne?  
 
Poul: Det skal Jørgen Skriver fra Idrætssekretariatet og hans folk, samt især Svend Aage og Poul fra 
klubben. Svend Aage bemærkede, at det er vigtigt at få projektet sat i gang hurtigst muligt, så 
leverandøren ikke påtager sig andre opgaver.  
 
Erik Worsøe: Hvis projektet rammes af store ekstraudgifter, er grundlaget for projektet jo væk, og 
så må en ekstraordinær generalforsamling tage stilling til, hvad der skal ske. Rammen for projektet 
er 400.000 kr. samt en pulje til ekstraordinære udgifter på 50.000 kr. 
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Christian Østergaard: Foreslog, at der stemmes for projektet, og udtrykte tillid til at bestyrelsen kan 
styre økonomien. 
 
Flere i forsamlingen mente, at op til 30% ekstraomkostninger var voldsomt meget. Svend Aage 
svarede, at rammen er 400.000 kr. i projekt samt 50.000 kr. i reserve til uforudsete udgifter. 
 
Spørgsmål fra salen: Er der indhentet tilbud fra andre leverandører? Det er der ikke, men der har 
tidligere været en rådgiver på projektet, og her var der nogle betydeligt større omkostninger på 
bordet – jf. Pouls orientering i forbindelse med beretningen. Endelig kender vi omkostningsniveauet 
fra tilsvarende anlæg fra Dragør leveret af samme leverandør.  
 
Generalforsamlingen tilsluttede sig at projektet gennemføres hurtigst muligt. Ingen stemte imod. 
 
Forslag fra bestyrelsen om ændring af banetider ude og inde (se bilag 3 i indkaldelsen). 
 
Torben Sejer gennemgik bestyrelsens forslag til ændring af §7 og årsagen hertil. Det drejer sig om 
at undgå at sætte begrænsninger for en medlemsgruppe, der har stor politisk bevågenhed. 
 
Steen Andersen spurgte, om der kan arrangeres juniortræning efter kl. 18. Torben svarede at det kan 
der. 
 
Einar Schwarz bemærkede, at det i mange år har været praksis at juniorer kan booke baner efter kl. 
17 sammen med en seniorspiller. Torben Sejer tilføjede at der ikke står noget i vedtægterne om at 
de må.  
 
Martin Gottlob spurgte hvad der vil ske hvis banetidsforslaget forkastes? Så kører vi videre på 
samme måde som nu. 
 
Peter Ravn anbefalede, at der stemmes for vedtægtsændringen, da den nuværende vedtægt er i strid 
med lovgivningen. Einar tilføjede at juniorerne mere eller mindre er afskåret fra at booke baner på 
nuværende tidspunkt, da de alligevel træner til kl. 17 eller senere. Poul Lundberg bemærkede, at det 
ikke er troværdigt at bede om mere haltid andre steder, når juniorerne hos os kun kan træne kl. 
15.30-17.30 og at andre foreninger giver banetiden til børnene helt frem til kl. 20.00.    
 
Steen Andersen mente at de to forslag i punktet strider imod hinanden og at det skal behandles som 
et forslag, da begge dele implicerer en vedtægtsændring.  
 
Torben Sejer og Klaus Pedersen argumenterede for at banetider ikke er en del af vedtægterne. Steen 
var uenig i dette. 
 
Ændringen af § 7 blev vedtaget. Ingen stemte imod. 
 
Poul Lundberg gennemgik herefter baggrunden for bestyrelsens forslag om ændring af banetider 
(også nævnt under beretningen).  
 
Michael Juhl foreslog, at forslaget om banetiderne udskydes til den foreslåede konference, da det vil 
give en meget lang diskussion. 
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Mikkel Krogh påpegede, at der er en tendens til at mange kommuner forkorter skoledagene. Har 
bestyrelsen taget højde for det? Einar svarede, at det ikke er noget, der tyder på at Rødovre vil gå i 
den retning. 
 
Søren Petersen foreslog at stoppe diskussionen om hvordan skolerne udvikler sig. 
 
Sven Aage Christensen: Påpegede at juniorerne har mistet mange timer gennem årene, og at det er 
på tide at gøre noget ved det. 
 
Jørgen Christensen: spurgte hvor mange af de sene tider, der er booket – enten som fast bane eller i 
fri reservation?  
 
Torben Sejer svarede, at der i sjældne tilfælde er to bookinger pr. uge i fri reservation og ingen som 
fast bane, så manglende udnyttelse af den sidste blok er ikke et argument for at stemme imod. 
 
Peter Ravn påpegede at der også her er et problem ift. lovgivningen. 
 
Generalforsamlingen vedtog forslaget med stort flertal. 
 
Forslag fra bestyrelsen om vilkår for banefordeling på tennisanlæggene i Rødovre (se bilag 4 i 
indkaldelsen). 
 
Torben Sejer gennemgik situationen ift. undersøgelser blandt medlemmerne om ønsker til 
gentegning i runde 0.  
 
Steen Andersen: Mente at hans gruppe blev tvunget til at acceptere forslaget med en risiko for at 
miste banen.  
 
Torben svarede at det har været det samme spørgsmål de forrige år, men at der selvfølgelig ikke har 
været ændringer af tiderne de foregående år. Derfor var der i år to spørgsmål: 
a) Vil man gentegne, hvis tiderne ikke ændres 
b) Vil man gentegne, hvis tidern flyttes så de starter 30 minutter senere. 
 
Jørgen Hansen gennemgik Elsebeths Vang Hansen forslag. Jørgen mente at det var rimeligt at 
posen rystes med jævne mellemrum, bl.a. fordi det udelukker nye rødovreborgere. 
 
Peter Ravn gennemgik det fremsatte ændringsforslag, og argumenterede for at klubben 
sandsynligvis vil miste flere medlemmer end den vil få, hvis runde 0 afskaffes. 
 
Solveig Weinkouff spurgte hvad et stammedlem og et højt medlemskab er, og hvad der skal til for 
som nyt medlem at komme i betragtning til runde 0. Torben Sejer svarede, at et stammedlem er et 
medlem, der har været i klubben i mange år. Et HØJT medlemskab er udtryk for et pristillæg for 
særligt attraktive banetider indendørs. 
 
Mikkel Krogh argumenterede for at det vil være dumt at afskaffe Lørdag Morgen, da det er her 
mange nye medlemmer integreres i klubben. 
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Søren Petersen omtalte runde 0 som en slags venteliste, og at det ikke er rimeligt at smide 
eksisterende medlemmer ud fordi andre skal ind. 
 
Ann-Louise Sølver var enig i at Lørdag Morgen skal med i puljen, hvis posen skal rystes. 
 
Svend Aage Christensen: Var ikke enig i at Lørdag Morgen skulle med i puljen. Alle klubber har 
traditioner og i RT er Lørdag Morgen en tradition, der skal forsvares. Mente at det var klart bedst at 
holde fast i runde 0 og Lørdag Morgen. 
 
Jan Villumsen og Helle Christensen slog også til lyd for at bevare runde 0 og Lørdag Morgen. 
Begge foreslog at synliggøre ventelister til indendørsbaner. 
 
Peter Ravn bemærkede at der kan skrues ned til 1 times intervaller. 
 
Solveig Weinkouff bemærkede, at kommunen kan finde på at pålægge klubben at tage medlemmer 
ind som det f.eks. er sket i vinterbadeklubben i København. 
 
Poul Lundberg afsluttede debatten ved at gøre opmærksom på, at det kan være svært at overbevise 
kommunen om at hallen er fuld så der ikke kan kommenye ind, hvis de samme personer spiller fast 
2-3 gange om ugen. 
 
Dirigenten besluttede, at der først skulle stemmes om Elsebeths forslag. Forslaget blev forkastet 
med 11 stemmer for og 23 imod. Peter Ravns forslag bortfaldt hermed. 
 
Bestyrelsens forslag om at fastholde runde 0 i sæsonen 2018-19 blev derefter vedtaget. 
 
 
6. Fastsættelse af næste års kontingenter og træningsgebyrer (se bilag 7 i indkaldelsen)  
Poul forklarede kort om baggrunden for de foreslåede forhøjelser. 
 
Bestyrelsens forslag til næste års satser for kontingenter og træningsgebyrer blev vedtaget. 
 
 
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 – Poul blev valgt 
2. Nuværende næstformand Helle Christensen er ikke på valg 
3. Nuværende sekretær Peter Munck er ikke på valg 
4. Valg til bestyrelsen: Torben Sejer er på valg og genopstiller – Torben blev valgt 
5. Valg til bestyrelsen: Bestyrelsen indstiller Svend Aage Christensen – Svend Aage blev valgt 
6. Valg til bestyrelsen: Bestyrelsen indstiller Charlotte Emde. – Charlotte blev valgt 

 
 
8. Valg af 2 revisorer for 1 år, 

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

bestyrelsen. – Ole blev valgt 
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9. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år  
1. Bestyrelsen har ingen kandidat. – Jørgen Christensen 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 ikke på valg 
b. Erik Hansen er ikke på valg 
c. Carsten Jensen er på valg og genopstiller – Carsten blev valgt 
e. Maja Lund Jensen er ikke på valg 
f. Charlotte Emde stiller op til nyvalg – Charlotte blev valgt 

 
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, genopstiller 
b. Helle Christensen, genopstiller 
c. Torben Sejer genopstiller 
d. Christian Østergaard, genopstiller – alle 4 blev valgt 

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 – alle 4 blev valgt 

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 – Michael, Charlotte og Camilla blev valgt 

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

 
13. Eventuelt 
 
Debatoplæg fra bestyrelsen om øget støtte til børne- og talentudvikling ved etablering af Klub 100 
(Bilag 8). 
 
Steen Andersen bemærkede, at der er en ”skattefinte”, så bidragene kan blive skattefri, og Steen 
meldte sig også til at deltage i et Klub 100 udvalg. 
 
Poul Lundberg nævnte at det er aftalt med Emil Bødker fra DTF at han hjælper med at fremskaffe 
gode eksempler på banefordeling og –tider der kan bruges i forbindelse med den aftalte konference. 
Emil hjælper også med at sammensætte et godt program. 
 
Poul takkede forsamlingen for en rigtig god debat på generalforsamlingen, der har været yderst 
givende for klubben. 
 
Der var desuden vingaver til Michael Juhl for et stort arbejde i brugerbestyrelsen, til revisorerne 
Bent Ejvang og Svend Aage Christensen og endelig til Klaus Pedersen for en fin indsats som 
dirigent. 
 
57 medlemmer deltog i generalforsamlingen, der sluttede kl. 22.13. 
 
 
 
 
 
 
 

                          
_______________________________  _______________________________ 
Dirigent: Klaus Pedersen   Referent: Peter Munck 
 


