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Rødovre, den 19. februar 2021 

Til medlemmerne. 
 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Rødovre Tennisklub 
 

tirsdag den 9. marts 2021 kl. 19.00‐22.00. 
i Loen på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 

Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslår Klaus Pedersen som dirigent og Ditte 

Vestergaard 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 2020 i Årsrapport 2020 på www.roedovretennis.dk 
 
4.   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.  
      Se budget for 2021 i Årsrapport 2020 på www.roedovretennis.dk 
 
5. Behandling af indkomne forslag: 
Der er modtaget to forslag fra Niels Dickow Lund (bilag 1A og 1B) 
 
6. Fastsættelse af næste års kontingenter og træningsgebyrer (bilag 2) 
 
7. Valg af bestyrelse jf. § 11: 

1. Formand Poul Lundberg er ikke på valg 
2. Helle Christensen er på valg og genopstiller, 
3. Ditte Vestergaard er på valg og genopstiller ikke, 
4. Torben Sejer Larsen er ikke på valg, 
5. Mads Windahl Pedersen er ikke på valg, 
6. Johan de Place er ikke på valg.  

 
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  
 
10. Valg af medlemmer til Junior-, Senior- og Motionist-udvalgene for 2 år. 

1. Juniorudvalget,  
2. Seniorudvalget,  
3. Motionistudvalget  

11. Valg af suppleanter til Junior- og Seniorudvalgene. 
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12. Valg til veteran-, klubhus-, informations- og festudvalgene jvf. §13 for 1 år: 

a) Veteranudvalget  
b) Klubhusudvalg    
c) Informationsudvalg  
d) Festudvalg   

13. Eventuelt 
 
Med venlig hilsen   
Bestyrelsen i Rødovre Tennisklub 
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   Rødovre, den 11. januar 2021 

  
Bilag 1A.  Overholdelse af rygningsbestemmelser/tennisanlæggene samt afbookning bestilte 
banetider 

a) Overholdelse af forbud mod rygning.                                                                                                                          

Jeg undlader et egl. Medlemsforslag som selvstændigt forslag på GF. 

Og foreslår i stedet at bestyrelsen tager forbud med ind i sin beretning og sine planer for 
fremtiden ud fra RKs rygepolitik inden for idrætstilbud. 
Og at bestyrelsen orienterer på mail, brev s.m. udsendelse af nøglebrik, og ved opslag om at 
rygning overalt på tennisanlæggene er forbudt. Herunder at medlemmer opfordres til at 
bidrage til at det overholdes. Det er vel sådan cirka også hvad andre idrætsforeninger gør. 
Man kunne så sige at det her i 21 er uden voldsomme sanktioner. 
Men hvis røgfriheden ikke lykkes, melder best. at man i 22 søger GFs tilslutning til at 
sanktionere overtrædelse med fx spille-/opholdsforbud tre måneder/sæsonen ud ell. lign. 

b) Forslag til GF 21  
”Det foreslås at Rødovre Tennisklub håndhæver Kommunens eksisterende politik og 
handleplan for sundhedsindsats og herunder for røgfrihed inden for idrætstilbud ved 
konsekvent at have røgfrihed/rygeforbud på alle dele af tennisanlæggene; at medlemmers 
overtrædelse heraf medfører opholds- og spilleforbud i hele pågældende sæson, udstedt af 
bestyrelsen; at navn på overtrædende medlemmer slås op i anlæggene for at alle nemmere 
kan bidrage til at håndhæve sanktionen”. 
 
Motivering. Opbakning til RKs politik for sundhed etc., almindelige anbefalinger etc. fra 
danske sundhedsautoriteter, hensyn til at påvirke unge i retning af at opleve røgfrie miljøer. 
 
Dette er den hårde model. Det vil jeg gerne lægge navn til. Men det er mest praktisk at det 
har bestyrelsens opbakning. Ellers bliver det nemt et ’frelst’ slag i luften. Alternativt kan 
bestyrelsen foreslå det til GF. 
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Bilag 1 B. Afbookning af reserverede banetider 
 

Jeg ved ikke om det kan klares med en selvstændigt GF-forslag. Det er jo mest en 
adm.praksis/teknisk problem, som ingen kan være uenig i.  
Bestyrelsen kunne jo beretningsredegøre for at der har været problemer i 20, at man har 
fokus på generelt at indskærpe medlemme deres pligt til at afbooke så tidligt som muligt.  
 
Særlige problemer udgør den strukturelle bookning fra RTKs side omkring 
ungdomstræning, idet der her bookes store timeflader med adskillige baner - der så ikke 
altid bliver brugt. Dette vil bestyrelsen især tage op med børne-/ungdomstrænerne og med 
de relevante medlemmer omkring tilmeldingen til træning. Medlemmer indskærpes pligt til 
afbud senest tre timer før træningens påbegyndelse. Modtageren af afbud afbooker baner. 
Dette er vel også alm adm.praksis som ingen kan have andre meninger om. (med det kan 
blive bøvlet at adm.!) 
 
Udeblivelse fra træning uden afbud tre timer før medfører karantæne fra træning de to 
efterfølgende træningsgange – uden godtgørelse af betaling.  
Dette omkring sanktioner kan/bør kræve en GF-beslutning(?). Aht at det er unge, er det (til 
at begynde med) en ret mild sanktion.  
Motivering: så optimal tilgængelighed til og udnyttelse af banerne som muligt, hvilende på 
et så opdateret digitalt inf.grundlag for bookning som muligt for alle medlemmer.  
  
Jeg lægger gerne navn til et forslag. Men 1) best. må forinden gerne prøve at afklare 
empirisk hvor stort et problem det er. Evt. ved at spørge u-trænerne.  
Og hvis der skal skærpet kurs, bør det måske også være i to tempi: I 21 ved best.udmelding 
om skærpet fokus, herunder med at overvåge statistisk hvor meget ikke-gn.ført træning der 
er. 
Og i 22 med sanktioner til manglende afbookning. Evt. både ifm. træning og ellers(?). 
Tiltrådt af GF. 
 
 
PS i øvrigt: som nævnt har banernes bonitet været rimelig fin, men pasning af ukrudt, 
hegn  og omgivelser etc. synes mindre skarp…  
 
Vh Niels Dichov Lund  
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Bilag 2. Forslag til kontingenter og træningsgebyrer for 2021 
 

Konto Type 2020 2021 Ændring Bemærkning 
1001 Senior helsommer 1.000 1.000 0 Online 
1003 Senior formiddag ude 350 350 0 Online 
1004 Gæstebesøg udendørs 60 65 +5 Online 
1005 Senior passiv 150 150 0 Online 
1006 Indskud seniorer 180 180 0 Online 
1007 Senior helårs  2.025 2.025 0 Online 
1008 Senior helårs formiddag 900 900 0 Online 
1009 Træning elite 1 gang sommer 525 525 0 Aftale trænere 
1009 Træning elite 2 gange sommer  790 790 0 Aftale trænere 
1009 Træning elite 1 gang vinter 525 525 0 Aftale trænere 
1009 Træning elite 2 gange vinter  1.050 1.050 0 Aftale trænere 
1019 Leje af boldmaskine 65 65 0 Online 
1021 Senior HØJ 1.390 1.390 0 Samme satser 

Uanset tegnings- 
runde m/bestyrelse 

1022 Senior LAV 1.125 1.125 0 
1023 Senior formiddag inde  600 600 0 
1024 Senior fri reservation heltid 1.025 1.025 0 Online 
1092 Senior fri reservation formiddag 550 550 0 Online 
1101 Junior helsommer 550 550 0 Online 

1105 Junior træn. 1 gang sommer 525 525 0 Aftale trænere 
1105 Junior træn. 2 gange sommer 790 790 0 Aftale trænere 
1105 Junior træn. 3 gange sommer  1.050 1.050 0 Aftale trænere 
1111 Junior inde 750 750 0 Online 
1115 Junior træn. 1 gang vinter 525 525 0 Aftale trænere 
1115 Junior træn. 2 gange vinter 1.050 1.050 0 Aftale trænere 
1115 Junior træn. 3 gange vinter  1.575 1.575 0 Aftale trænere 
1120 Indskud juniorer 180 180 0 Online 
1129 Familierabat 50 % af kontingent for familiemedlem nr. 3, 4 osv.  

 


