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Rødovre, den 17. februar 2019 

Til medlemmerne. 
 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Rødovre Tennisklub 
 

tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19.00‐‐‐‐22.00. 
i Kostalden på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 

Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslår Michael Juhl 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 2018 i Årsrapporten 2018 på www.roedovretennis.dk 
 
4.   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.  
      Se budget for 2019 i Årsrapporten 2018 på www.roedovretennis.dk 
 
5. Behandling af indkomne forslag: 

• Bilag 1. Forslag fra bestyrelsen om uændrede vilkår for fordeling af vinterbaner. 

• Bilag 2. Forslag fra Lars Ejner Jensen om ændring af §8 i vedtægterne 
• Bilag 3. Forslag fra Lars Ejner Jensen om ændring af banetiderne indendørs 
• Bilag 4. Forslag fra Jytte Muszynski og Inge Harder om åbning for reservation af 

indendørsbaner en måned (eller mere) frem 
• Bilag 5. Forslag fra Jytte Muszynski og Inge Harder om færre tomme baner, hvor de der har 

booket ikke møder op 

• Bilag 6. Forslag fra Jytte Muszynski og Inge Harder om ny betalingsmulighed med 
Mobilepay 

• Bilag 7. Forslag fra Peter Ravn Larsen om ændring af §7 i vedtægterne omkring spilletider 
for seniorer, juniorer, formiddagsspillere og gæstespillere. 

6. Fastsættelse af næste års kontingenter og træningsgebyrer (bilag 8) 
 
7. Valg af bestyrelse jf. § 11: 

1. Formand Poul Lundberg er ikke på valg 
2. Helle Christensen er på valg og genopstiller 
3. Peter Munck er på valg og genopstiller ikke 
4. Torben Sejer er ikke på valg 
5. Svend Aage Christensen er ikke på valg 
6. Charlotte Emde er ikke på valg 
7. Valg til bestyrelsen: Bestyrelsen indstiller Ditte Flicka Vestergaard. 
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8. Valg af 2 revisorer for 1 år, 

1. Bent Ejvang genopstiller og er bestyrelsens kandidat 
2. Ole Sørensen 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, 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 på valg og genopstiller 
b. Erik Hansen er på valg og genopstiller 
c. Carsten Jensen er ikke på valg  
e. Maja Lund Jensen er på valg og genopstiller ikke 
f. Charlotte Emde er ikke på valg.  

 
11. Valg af suppleanter til Junior- og Seniorudvalgene. 

1. Bestyrelsen har ingen kandidater. Interesserede kan melde sig ved generalforsamlingen 
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12. Valg til veteran-, klubhus-, informations- og festudvalgene jvf. §13: 
1. Veteranudvalget for 1 år 

a. Helle Christensen, genopstiller 
b. Torben Sejer genopstiller 
c. 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 er villig til genvalg. 

3. Informationsudvalg for 1 år 
a. Peter Munck er villig til genvalg 
b. Charlotte Emde er villig til genvalg 
Andre interesserede kan melde sig ved generalforsamlingen 

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

 
13. Eventuelt 
 
 
Med venlig hilsen   
 
Bestyrelsen i Rødovre Tennisklub 
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Bilag 1. Forslag fra bestyrelsen om uændrede vilkår for fordeling af 
vinterbaner. 
 
Da banerne blev fordelt for 2018-2019 fik alle ansøgere i runde 2 en bane, et hold fik deres 
anden prioritet øvrige hold fik deres første prioritet. 
 
Runde nul: 
Hvem:  Dem der havde en fast bane i den foregående sæson fra runde nul eller 

et. 
Ansøgningsfrist: februar - marts for den kommende sæson 
Hvad kan tegnes:  Samme dag og tid som foregående sæson 
Betingelser:   Der kan maksimalt udskiftes 1 person, 

alle skal være sommermedlem 
minimum 4 pr bane (2 formiddag på hverdage) 

Satser:   Prime time og lørdag formiddag er høj sats, 
øvrig tid er lav sats 

 
Runde et: 
Hvem:   Dem der IKKE har bane i runde nul 
Ansøgningsfrist juni for den kommende sæson 
Hvad kan tegnes:  De tider der ikke er tegnet i runde nul 
Betingelser:   alle skal være sommermedlem 

minimum 4 pr bane (2 formiddag på hverdage) 
Satser:   Prime time er høj sats, 

øvrig tid er lav sats 
 
Runde to: 
Hvem:   Alle, også dem der har bane i runde nul eller et 
Ansøgningsfrist september for den kommende sæson 
Hvad kan tegnes:  De tider der hverken er tegnet i runde nul eller et 
Betingelser:   minimum 4 pr bane (2 formiddag på hverdage) 
Satser:   Prime time er høj sats, 

øvrig tid er lav sats 
 
Satser: 
Høj sats: 1.365 pr person inkl. fri reservation alle tider 
Lav sats: 1.100 pr person inkl. fri reservation alle tider 
Formiddag: 575 pr person inkl. fri reservation mandag-fredag til 15:00 
Formiddag: 1.100 pr person inkl. fri reservation alle tider  
Prime time er mandag – fredag: 18:00 – 22:30 
(Ved bane tid nummer 2 skal der fra 2019-20 betales fuld sats, men man har stadig kun fri 
reservation 1 gang)  
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Bilag 2. Forslag fra Lars Ejner Jensen om ændring af §8 i vedtægterne 
 
Nuværende formulering af § 8 lyder: 
Forslag må for at kunne forlanges behandlet på generalforsamlingen være indsendt til klubbens 
formand senest d. 31. januar.  
 
Forslaget lyder: 
 
Formulering af  § 8 ændres til: 
Bestyrelsen udsender den 30. november et varsel til alle medlemmer om, at forslag for at kunne 
forlanges behandlet på generalforsamlingen må være indsendt til klubbens formand senest d. 31. 
januar.  
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Bilag 3. Forslag fra Lars Ejner Jensen om ændring af banetiderne indendørs 
 
Nuværende praksis: 
Reservationsperioderne indendørs er i dag 1 ½ time..  
 
Forslaget lyder: 
Banetiderne indendørs bliver 1 time i stedet for 1 1/2 time, så der bliver flere tider. 
 
---------------------------------------------------------------- 
 
Bestyrelsens bemærkning: 
Forslaget indeholder ikke overvejelser om de økonomiske og fordelingsmæssige konsekvenser ved 
en eventuel ændring til 1-times intervaller. 
Bestyrelsen har derfor udarbejdet et arbejdspapir, der søger at belyse konsekvenserne ved en delvis 
overgang til 1-times intervaller. Disse overvejelser kan læses på de sidste sider i nærværende 
dokument. 
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Bilag 4. Forslag fra Forslag fra Jytte Muszynski og Inge Harder om åbning for 
reservation af indendørsbaner en måned (eller mere) frem 
 
Nuværende praksis: 
Man kan i dag reservere en bane 6 døgn frem i tiden. Én bane ad gangen pr. medlem. 
 
Forslaget lyder: 
Der skal åbnes for reservation af indendørsbaner en måned (eller mere) frem.  
Kun en åben reservation af gangen. 
 
Uddybelse og begrundelse: 
Det er rigtigt svært at finde en ledig indendørsbane i weekender. De få baner, der er ledige for 
turneringer, træning mv. bliver hurtigt booket. Fx til efterfølgende søndag bliver de booket natten til 
mandag. Det er ikke gennemsigtigt, hvornår der kan bookes (kl. 24, kl. 02 eller…), og det kan ikke 
være meningen, at man skal stille vækkeur og ødelægge sin nattesøvn for at få en bane. 
 
Hvis der åbnes for reservation en måned (eller mere) frem, kan man planlægge sin tennis og lave 
fornuftige aftaler med makker og evt. træner. 
Det skal naturligvis kun være muligt at have en åben reservation af gangen. 
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Bilag 5. Forslag fra Forslag fra Jytte Muszynski og Inge Harder om færre 
tomme baner, hvor de der har booket ikke møder op 
 
Nuværende praksis: 
Alle med en banereservation har pligt til at afbestille, så snart det vides, at banen ikke kan benyttes 
som planlagt. Herved bliver banen fri til andre medlemmers afbenyttelse.  
 
Forslaget lyder: 
Færre tomme baner, hvor dem der har booket, ikke møder op 
 
Uddybelse og begrundelse: 
Tomme baner er rigtigt ærgerligt, for der er mange, der gerne vil spille. Specielt indendørs weekend 
og aften. 
 
Vi foreslår, at generalforsamlingen opfordrer til, at alle der oplever tomme baner, der er booket, 
undersøger, hvem der ikke er dukket op, og venligt sender de pågældende en hilsen om at huske at 
fjerne booking næste gang.  
Vi skal ikke have en ”skælde ud” kultur, men en kultur, hvor vi venligt husker hinanden på god pli 
omkring booking af baner.  
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Bilag 6. Forslag fra Forslag fra Jytte Muszynski og Inge Harder om ny 
betalingsmulighed med Mobilepay 
 
Nuværende praksis: 
Det er besluttet, at alle medlemmer skal være tilmeldt PBS med henblik på opkrævning af 
kontingenter udendørs, men kun ca. 20 % har gjort dette, selvom bestyrelsen løbende udfolder en 
del bestræbelser på at få flere med.  
Øvrige medlemmer og forskellige ydelser betales med Dankort via betalingsmodulet eller ved 
direkte netbankbetaling. 
Foreningen har indført Mobilepay som betalingsmiddel på lige fod med Dankort i løbet af 2018. 
Dette er endnu ikke indført for alle varegrupper i booking- og betalingssystemet, men det er 
hensigten at tage så mange varegrupper med som muligt i løbet af 2019-2020.   
 
Forslaget lyder: 
Klubben får Mobilepay, hvortil der kan betales fx for brug af boldmaskine, træning, medlemskab, 
bolde osv. Mobilepay vil lette betalingen og muligvis øge udlejningen af boldmaskinerne. 
Vi er klar over, at oprettelse af Mobilepay vil koste klubben et gebyr, men tænker, at 
implementering af Mobilepay er en naturlig udvikling. 
 
PS fra bestyrelsen:  
Bestyrelsen har informeret forslagsstillerne om, at der løbende sker udvikling og forbedring af 
betalingsprocedurerne i foreningen. Men forslaget bør debatteres alligevel, så der sker så god en 
oplysning om betalingsprocedurerne i klubben som muligt.  
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Bilag 7. Forslag fra Peter Ravn Larsen om ændring af §7 i vedtægterne omkring 
spilletider for seniorer, juniorer, formiddagsspillere og gæstespillere 
 
Nuværende formulering: 
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. 
 
Forslaget lyder: 
Det overstregede ovenfor med gult udelades, så juniorer kan reservere efter kl. 18.00. 
 
Begrundelser:  

• Det er en §, der strider mod Folkeoplysningsloven,   
• Den måde folk arbejder på i dag, har ændret sig siden 1959, da vedtægterne blev lavet, 
• Juniorer har længere skolegang i dag, 
• Vores naboklubber har ikke samme regel    

 
PS fra bestyrelsen: 
Hvis forslaget går igennem, ville det nok være bedre at formulere den endelige § 7 således: 

”Alle medlemmer på heltidsvilkår kan frit reservere baner når som helst på lige fod. Undtaget herfra 
er formiddagsspillere og gæstespillere, hvor spilletiderne fastsættes af bestyrelsen.” 
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Bilag 8. Forslag om kontingenter og træningsgebyrer for 2019.
  
Konto Type 2018 2019 Ændring Bemærkning 
1001 Senior helsommer 975 975 0  
1002 Senior eftersommer 345 975 +630 Rabat udgår 
1003 Senior formiddag ude 325 325 0  
1004 Gæstebesøg udendørs 60 60 0 Betaling online 
1005 Senior passiv 150 150 0  
1006 Indskud seniorer 180 180 0  
1008 Træning elite 1 gang sommer 525 525 0  
1009 Træning elite 2 gange sommer  790 790 0  
1009 Træning elite 1 gang vinter 525 525 0  
1009 Træning elite 2 gange vinter  1.050 1050 0  
1018 Trænerbørs 345/1680/3200 360/1750/3360 + ca. 5% 1/5/10 klip 
1019 Leje af boldmaskine 65 65 0 Betaling online 
1021 Senior HØJ 1.365 1365 0 Samme satser 

uanset 
tegningsrunde 

1022 Senior LAV 1.100 1100 0 
1023 Senior formiddag inde  575 575 0 
1024 Senior fri reservation heltid 1.000 1000 0 Betaling online 
1092 Senior fri reservation formiddag 525 525 0 Betaling online 
1101 Junior helsommer 525 525 0  
1102 Junior eftersommer 240 525 +285 Rabat udgår 
1105 Junior træn. 1. gang sommer 525 525 0  
1105 Junior træn. 2 gange sommer 790 790 0  
1105 Junior træn. 3 gange sommer  1.050 1.050 0  
1105 Junior træn. 1 gang eftersommer 263 255 -8 Tilpasning til 

3 måneders forløb 1105 Junior træn. 2 gang eftersommer 395 525 +130 
1111 Junior inde 735 735 0 M/Fri Reservation 
1115 Junior træn. 1. gang vinter 525 525 0 M/Fri Reservation 
1115 Junior træn. 2 gange vinter 1.050 1.050 0 M/Fri Reservation 
1115 Junior træn. 3 gange vinter  1.575 1.575 0 M/Fri Reservation 
1116 Junior Inde Minitennis Valhøj 1.100 1.100 0 1 gang om ugen 
1120 Indskud juniorer 180 180 0  
1129 Familierabat 50 % af kontingentet for familiemedlem nr. 3, 4 osv.  

OBS: Et medlem kan max. deltage på 2 faste baner indendørs. 
 
”Fuld hal” lig med maksimum for halkapacitet defineret som: 
• 100 juniormedlemmer  

o 80-85 i hallen  
o samt 15-20 på minitennisvilkår på Valhøj Skole 

• 305 seniormedlemmer: 
o Heltidsmedlemmer 265:  

� 25 elitespillere på HØJ-vilkår om aftenen på hverdage 
� 180 motionister/ HØJ/ LAV m/Fri Reservation heltid 
� 60 motionister med Fri Reservation heltid 

o Formiddagsmedlemmer - 40. 
� 30 medlemmer på 2-mandsblokke 
� 10 medlemmer med Fri Reservation formiddag 

• 405 medlemmer i alt, heraf 385 i Tennishallen, 20 på Valhøj Skole. 
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Bestyrelsens arbejdspapir om differentieret 
udbud af indendørs banetider. 

 
Debatoplæg til generalforsamlingen 

5.  marts 2019. 
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Arbejdspapir om differentieret udbud af banetider indendørs fra oktober 2019 - 
debat: 
 
Foranlediget af de to seneste års debat på generalforsamlingen omkring fordeling af 
banetider indendørs og her specielt banetiderne for seniorer på hverdage – samt det af Lars 
Ejner Jensen fremsatte forslag om at banetider indendørs bliver 1 time i stedet for 1½, har 
bestyrelsen udarbejdet følgende oplæg til generalforsamlingen, så det kan indgå i debatten 
om fordeling af banetider fremover. 
Oplægget er formuleret som et beslutningsforslag, så der rent faktisk kan vedtages noget 
under punktet, men det er dog primært tænkt som et debatoplæg, så vi får en løsning, der 
samler størst mulig tilslutning i foreningen. 
 
Forslaget lyder: 
Rødovre Tennisklub fortsætter som hidtil med at anvende 1 ½ times moduler som den 
bærende reservationsperiode indendørs. 
Dog anvendes der på hverdage 1-times moduler i tidsrummene kl. 15.00-21.00, så det er 
muligt at give så mange medlemmer som muligt chance for at tegne en banetid umiddelbart 
efter skole og/eller afsluttet arbejde. Juniorerne og elitespillerne har i forvejen 1 times forløb 
på deres baner, der i alt beslaglægger alle baner kl. 15.00-18.00 samt 10 blokke om aftenen. 
Forslaget medfører dermed ændringer for de banetider, der i øvrigt kan tegnes i tidsrummet 
kl. 18.00-24.00 på hverdage. (se i øvrigt figur 1, der sammenligner de to situationer 
talmæssigt). 
 
Forslaget indebærer: 

• At der kan tegnes 45 banetider á 1 times varighed i tidsrummet kl. 18.00-21.00 på hverdage 
til en sats på 5.460 kr. for 4 deltagere, 

• At der vil være 15 banetider á 1 ½ times varighed i tidsrummet kl. 21.00-22.30 til en sats 
på 5.460 kr. for 4 deltagere, 

• At der vil være 15 banetider á 1 ½ times varighed i tidsrummet kl. 22.30-24.00 til en sats 
på 4.200 kr. for 4 deltagere. 

 
Konsekvenser: 

• 15 blokke mere end i dag kan tegne en bane i det attraktive tidsrum kl. 18.00-22.30; dvs. at 
op til yderligere 60 medlemmer kan komme til at spille i dette tidsrum, 

• Vi udskyder en heftig debat for/imod Runde NUL-princippets fortsættelse 3-4 år med 
nuværende medlemsudvikling, 

• De medlemmer, der får en virkelig attraktiv banetid, kommer til at betale 50 % mere herfor, 
men kan i stedet tegne en banetid på et andet tidspunkt og/eller bruge fri reservation, 

• Merindtægterne for foreningen kan løbe op i ca. 25.-90.000 kr. Disse merindtægter kan 
f.eks. benyttes til medfinansiering af kommende halløsninger, da den egentlige løsning på 
sigt består i at få mere halkapacitet stillet til rådighed. 
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Hvis forslaget opfattes og anvendes rigtigt af medlemmerne, er der 3 vindere: 

• Nuværende runde NUL-medlemmer kan stadig beholde en attraktiv banetid, men får nu 60 
minutter mod hidtil 90 minutter for pengene, 

• Andre emner til de samme banetider får flere muligheder for at byde ind på de attraktive 
banetider, hvorfor et stridspunkt i foreningen afdramatiseres en periode, 

• Foreningen bliver på sigt i stand til at medfinansiere øgning af halkapaciteten, så klubben 
kan blive endnu mere attraktiv for nuværende som kommende medlemmer.   

Bestyrelsen ønsker med dette arbejdspapir at få en ordentlig debat om indendørs banetider, som et 
stort flertal i klubben kan være enige om. 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen  
 
PS: Derudover bør vi rydde op i anvendelsen af banerne i weekenden; se venligst figur 1. Globus 
Data har tilkendegivet, at banebooking-systemet kan håndtere en anvendelse som den foreslåede. 
For at køre det lettere i systemet kunne vi også bruge 60 minutter lørdag/søndag fra 18:00 - 21:00. 
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Figur 1. Hovedindhold i debatoplæg til generalforsamlingen den 5. marts 2019 
 

 
 


