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Rødovre, den 27. oktober 2021 

 
Referat af den udsatte ordinære generalforsamling i Rødovre Tennisklub 
 

Onsdag 27 oktober 2021 kl. 19.00 
i Loen på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 

 
Klubbens formand – Poul Lundberg bød velkommen til de 57 fremmødte. 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere.  

 
Bestyrelsen foreslog Michael Juhl som dirigent. Michael blev valgt. Peter Munck blev valgt til 
referent og Maja Jensen og Bent Ejvang til stemmetællere. 
 
Michael takkede for valget og konstaterede bl.a. at der var to indlæg fra Niels Dickow Lund samt 
tre debatoplæg fra bestyrelsen, og dermed principielt ikke noget til afstemning. Herefter overlod 
dirigenten ordet til formanden og dennes beretning. 
 
 
2.   Formandens beretning herunder beretning fra junior-, senior- og motionistspille- 

      udvalgene samt klubhusudvalget. 
 
Poul Lundberg gennemgik beretningen, der i sin helhed kan ses i Årsrapport 2020 på 
www.roedovretennis.dk. Se eventuelt også plancher. 
 
Spørgsmål til beretningen:  
• Er opførelse af padelanlæg vedtaget? Nej.  
• Vil administrationen fremover blive lønnet? Ja.  
• Hvad vil det koste hvis alle 9 baner omlægges til hybrid? Ca. 750.000 kr. for de sidste 5 baner. 
• Hvem tænker man at hyre til administrative opgaver? Nuværende medlemsservice samt et 

revisionsselskab. 
 

Generalforsamlingen godkendte beretningen. 
 
  
3.   Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.  
 
Se det samlede regnskab for 2020 i Årsrapport 2020 på www.roedovretennis.dk 
 
Torben Sejer fremlagde budget og regnskab – med følgende kommentarer: 
Indtægterne er over det budgetterede, bl.a. på grund af diverse lønkompensationer fra det offentlige. 
Udgifterne er også højere - bl.a. på grund af øget forbrug i forbindelse med Corona. 
Elsebeth kunne godt tænke sig en diskussion af beslutningen om at købe tyske spillere til klubbens 
bedste herrehold. Poul bemærkede at bestyrelsen har ønsket at deltage på højeste niveau, og at 
ingen danske klubber kan klare sig på eliteniveau uden supplement af udenlandske spillere. Gode 
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resultater giver desuden øget opmærksomhed i kommunen, og dermed også bedre muligheder for at 
udvikle klubben omkring anlæg og drift. 
Louise spurgte ind til det sidste og stillede spørgsmål ved om det at have en elite er en forudsætning 
for kommunal opmærksomhed.  
Christian, Jytte m.fl. gav udtryk for at en klub fungerer bedst, hvis den kan rumme alle niveauer af 
sporten – elite, motionister og børn og unge. 
 
Herefter blev regnskabet godkendt. 
 
 
4.   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.  
 
Se budget for 2021 i Årsrapport 2020 på www.roedovretennis.dk 
 
Til budgettet var der følgende kommentarer fra Torben: 
Indtægter forventeligt omkring 1,5 mill. kr. og udgifter lidt lavere, så det ender med et samlet 
overskud på omkring 61.000 kr. 
 
 
5. Behandling af indkomne forslag. 

 
Der er modtaget to forslag fra Niels Dickow Lund (bilag 1A og 1B i indkaldelsen). Dirigenten 
opfattede det indsendte mere som 2 debatoplæg og i udgangspunktet ikke noget til afstemning. 

• Niels var ikke til stede og kunne ikke uddybe forslagene yderligere.  
Omkring rygepolitik: Dirigenten konstaterede at klubben naturligvis overholder de 
retningslinier der kommer fra kommunen desangående. Poul supplerede med information 
om at Rødovre Tennisklub er udvalgt til forsøgsområde i forbindelse med ny rygepolitik. 
Omkring afbookning af baner: Dirigenten spurgte om der var interesse for at opretholde en 
debat om emnet. Der var flere bemærkninger, der støttede intentionen i forslaget. 
Bestyrelsen gør jævnligt opmærksom på at man skal huske at afbooke hvis man ikke kan 
møde op – det gælder både inde og ude. 
Dirigenten opfordrede fremtidige forslagsstillere til at møde op på generalforsamlingen og 
selv præsentere deres forslag.  
 

• Bestyrelsen havde følgende punkter til debat: 
 

o Padel i Rødovre 
Der er tiltagende interesse for sporten Rødovre – bl.a. er der startet en padelklub med 
udgangspunkt i en FaceBook gruppe, der spiller padel sammen i Ballerup. 
Kommunen er begyndt at interessere sig for området. Således har kommunen bedt 
tennisklubben om at undersøge mulighederne for padel i samarbejde med 
padelklubben. 
Se plancher for yderligere detaljer. 
Jytte og Nina slog til lyd for at indlede et samarbejde med padelspillerne. En ide 
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kunne være at rive klubhuset ned og bygge padelbaner + klubhus i flere etager. 
Kasper syntes det var en dårlig ide at gå sammen med padelspillerne. 
Svend Aage spurgte hvad det vil betyde for økonomien hvis der kommer en privat 
investor ind i tennisklubben. Det er der ikke et entydigt svar på på nuværende 
tidspunkt, men ønsket er padelspillerne og vores interesse for samme, at prisen for at 
spille padel skal være lavere end på de nuværende kommercielle padelanlæg. 
Der var flere, der gav udtryk for synspunkter både for og imod at udvide klubben 
med en padelafdeling. 
Helle bemærkede, at der er et stort udviklingsarbejde i i det hele taget at finde ud af 
hvordan man eventuelt skal strikke en kombineret tennis- og padelklub sammen. 
 

o Renovering af udendørsanlægget 

Var planlagt allerede i 2003. Nu er det planlagt til at ske i 2023 – vedtaget af 
samtlige partier i kommunalbestyrelsen. Allan Larsen fra Jac Company forklarede en 
masse detaljer om Red Plus baner. Se i øvrigt plancher for detaljer om projektet eller 
denne hjemmeside: https://www.redplusbaner.dk/. 
Spørgsmål:  

 Har belægningen miljømæssige konsekvenser? Nej, miljørapport er godkendt 
af Fredensborg Kommune. 

 Hvad med vedligeholdelse? Der skal fra starten efterfyldes med grus når man 
ser tæppet stikke igennem gruset. 

 Vil det være et problem for eliten hvis alle 9 baner er Red Plus ift. deres 
forberedelse til gruskampe? De fleste grusbaner i DK er af ret ringe standard, 
så det vil næppe have den store betydning. 

 Må man spille en holdkamp på både almindelige grusbaner og Red Plus? Nej, 
holdkampe skal afvikles på samme underlag, men man må selvfølgelig gerne 
afvikle en hel holdkamp på Red Plus. 

Poul bemærkede at der endnu ikke er taget stilling til hvilke 4 baner, der skal lægges 
om. Flere var inde på at det burde overvejes om der skulle lægges Red Plus på alle 
baner. 
Poul afsluttede dette punkt med at rette en stor tak til Kommunalbestyrelsen for at få 
sat gang i renoveringsprojektet. 
 

o Ændring af indendørs tider til 60 minutter fra 2022-2023 

Torben fremlagde bestyrelsen ideoplæg. Formålet er at skabe plads til flere 
medlemmer indendørs. Det bemærkes at der ikke skal træffes en beslutning på denne 
generalforsamling. 
Spørgsmål:  

 Er der et udefra kommende pres for at få flere indendørsmedlemmer? Nej, 
men der er et generelt ønske fra kommunen om at idrætsanlæggene udnyttes 
af flest muligt. 
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 Hvor mange har søgt indendørsbaner, men ikke fået? Ingen. Det er dog 
bestyrelsens indtryk at nogle potentielle ansøgere har opgivet på forhånd. 

 Hvor mange indendørsmedlemmer er der som ikke har fast bane? Ca. 100. 
 

Kommentar fra Mikkel: Der er ingen andre klubber, der har 1 times intervaller til 4 
spillere, og skal der kun spilles single, bliver der færre timer til rådighed (nu: 4 
spillere til 1½ time, fremtidigt 4 spillere til 2 timer). 
Det blev også foreslået at rulle tiderne tilbage til de oprindelige, da 
folkeskolereformen tilsyneladende også er rullet tilbage. Desuden var der forslag om 
at nøjes med 1 time og et kvarter, hvilket ville give 2 ekstra blokke og et andet 
forslag om single-blokke på 45 minutter. 
Generelt var der mange, der gav udtryk for at det vil være en stor forringelse at 
ændre den nuværende ordning. En del andre slog til lyd for at det er på tide systemet 
laves om, så det bliver nemmere for nye medlemmer at komme til at spille 
indendørs. 
 

6. Fastsættelse af næste års kontingenter og træningsgebyrer (bilag 2 i indkaldelsen) 
 
Bestyrelsens forslag til kontingentsatser blev vedtaget. 
 
 
7. Valg af bestyrelse jf. § 11: 

1. Formand Poul Lundberg er ikke på valg 
2. Helle Christensen er på valg og genopstiller, og er bestyrelsens kandidat. Helle blev valgt. 
3. Ditte Vestergaard er på valg og genopstiller ikke, ingen kandidat fundet 
4. Torben Sejer Larsen er ikke på valg, 
5. Mads Windahl Pedersen er ikke på valg, 
6. Johan de Place er ikke på valg, men udtræder af bestyrelsen så der skal vælges en ny. 

Der meldte sig ingen ny kandidat. 
 
8. Valg af 2 revisorer for 1 år. Bestyrelsen overvejer, at lægge det ud til et eksternt firma mod 
betaling.  
 
Bent Ejvang og Ole Sørensen blev valgt. 
 
 
9. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år  
 
Ingen kandidat fundet. 
 
 
10. Valg af medlemmer til Junior-, Senior- og Motionist-udvalgene for 2 år. 

1. Juniorudvalget, Lars Jensen blev valgt – og informeret om at han er velkommen i 
bestyrelsen. 

2. Seniorudvalget, Einar Schwarz, Marcin Gosieniecki og Mads Windahl Pedersen blev valgt. 
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3. Motionistudvalget, Erik Hansen, Jens Meyer, Rikke Thye-Bach, Camilla Uldall, Mette 
Neumann og Helene Wenzel blev valgt. 

Torben bemærkede at bestyrelsen til næste generalforsamling vil foreslå at disse udvalgsposter 
besættes for 1 år ad gangen. 
 
 
 
11. Valg af suppleanter til Junior- og Seniorudvalgene. 
 
Ingen kandidater 
 
 
12. Valg til veteran-, klubhus-, informations- og festudvalgene jvf. §13 for 1 år: 

a) Veteranudvalget. Består af Claus Johannesen, Mikkel Krogh, Helle Christensen og Torben 
Sejer. 

b) Klubhusudvalg. Helle Christensen, Peter Ravn, Elsebeth Hansen, Lis Lynnerup, Nina 
Hilsted Gemal og Helene Wenzel blev valgt. 

c) Informationsudvalg. Charlotte Emde og Peter Munck blev valgt. 
d) Festudvalg. ingen pt. Besættes forhåbentlig ved næste generalforsamling. 

 
 
13. Eventuelt 
 
Helle: Afholdelse af DM indbragte klubben 30.000 kr. til eliteområdet. Der var 10 frivillige fra 
klubben, der stod for arrangementet. Einar supplerede med at der også er afholdt to 
seniorturneringer, der har givet penge i kassen. Disse indtægter dækker ca. halvdelen af udgifterne 
til de tyske spillere på eliteholdet. 
 
Poul opfordrede medlemmerne til at købe Bambusa-strømper af bambus til eget brug og som 
julegaver. Efter mødet blev der handlet for 1.200 kr. hvoraf 50% går til juniorarbejdet 
 
Poul rundede herefter af og takkede generalforsamlingen for en god debat og gode forslag til 
bestyrelsen. 
Der var desuden vingaver til dirigenten, revisorerne, referenten, Torben, Helle, Poul og Johan. 
 
Generalforsamling slut kl. 22.02 
 
 

     
_______________________________  _______________________________ 
Michael Juhl    Peter Munck 
Dirigent    Referent 


