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Rødovre, den 17. februar 2022 

Til medlemmerne. 
 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Rødovre Tennisklub 
 

Tirsdag 8. marts 2022 kl. 19.00‐22.00. 
i Loen på Rødovregaard, Kirkesvinget 1 

Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent og stemmetællere. Bestyrelsen foreslår Klaus Pedersen som dirigent. 
 
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 2021 i Årsrapport 2021 på www.roedovretennis.dk 
 
4.   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.  
      Se budget for 2022 i Årsrapport 2021 på www.roedovretennis.dk 
 
5. Behandling af indkomne forslag: 

• Der er modtaget forslag fra bestyrelsen om ændringer af vedtægterne (bilag 1) 
• Der er modtaget forslag fra bestyrelsen om medfinansiering af udendørsanlægget (bilag 2) 
• Der er modtaget 2 forslag fra Michael Juhl (bilag 3) 

6. Fastsættelse af næste års kontingenter og træningsgebyrer (bilag 4) 
 
7. Valg af bestyrelse jf. § 11: 

1. Formand Poul Lundberg er på valg, og er bestyrelsens kandidat 
2. Helle Christensen er IKKE på valg  
3. Torben Sejer Larsen er på valg, og er bestyrelsens kandidat 
4. Mads Windahl Pedersen er på valg, men genopstiller ikke, bestyrelsen har ikke nogen 

kandidat 
5. Der er en vakant post, som skal vælges. Bestyrelsen har ikke nogen kandidat. 

 
8. Valg af 2 revisorer for 1 år. Bestyrelsen foreslår at lægge det ud til et eksternt firma mod 
betaling.  
 
9. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år  
 
10. Valg af medlemmer til Junior-, Senior- og Motionist-udvalgene for 2 år. (1 år hvis 
ændringen bliver vedtaget under punkt 5) 

1. Juniorudvalget,  
2. Seniorudvalget,  
3. Motionistudvalget  
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11. Valg af suppleanter til Junior- og Seniorudvalgene. 
 
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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Bilag 1 
 

Forslag til ændringer af vedtægter: 
Det blev vedtaget, for nogle år siden, at formanden for diverse udvalg ikke længere automatisk var 
med i bestyrelsen. Vi glemte desværre at få rettet ordlyden i paragraf 12 og paragraf 15, det ønskes 
rettet nu. 
For paragraf 12 fjernes ”der tillige er medlem af bestyrelsen.” 
For paragraf 15 fjernes ”I tilfælde af at en af spilleudvalgsformændene er forhindret i at deltage i et 
bestyrelsesmøde eller et andet af bestyrelsen indkaldt møde, kan det pågældende udvalg udpege en 
stedfortræder af sin midte.” 
 
Forslag om, at valgperioden kun 1 år for diverse udvalg.  
Begrundelse: Vi tror det er lettere at få medlemmerne til at stille op, hvis det kun er for et år. 
Hvis det vedtages, vil det betyde følgende ændringer: 
Punkt 10 i Generalforsamlingen.  
Nuværende ordlyd 
Valg af 1 hhv. 2 medlemmer til junior- senior- og motionistspilleudvalgene 
Forslag til ny ordlyd: 
Valg af junior- senior- og motionistspilleudvalgene 
 
Paragraf 12 
Nuværende ordlyd: 
§ 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 ordlyd: (formanden er ikke længere automatisk med i bestyrelsen, valgperioden et år 
og 4 medlemmer er rettet til op til 4 medlemmer). 
§ 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 og op til 4 medlemmer der alle 
vælges på generalforsamlingen for et år. Udvalgenes arbejdsområder og kompetence fastlægges af 
bestyrelsen. Ved afstemninger i udvalgene er formandens stemme afgørende i tilfælde af 
stemmelighed. 
 
Paragraf 13: 
 
Nuværende ordlyd: (valgperioden er ikke nævnt) 
§ 13 Veteran, klubhus, informations- og festudvalg  
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. 
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Forslag til ny ordlyd: (”alle vælges for et år” er tilføjet). 
 § 13 Veteran, klubhus, informations- og festudvalg  
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. Alle vælges for et år. Udvalgene vælger selv deres formand. Udvalgenes 
arbejdsområder og kompetence fastlægges af bestyrelsen. 
 
 
I paragraf 17 er der nævnt, ”På driftskontoen må der aldrig indestå mere end kr. 100.000.” 
Denne del foreslås fjernet. 
Begrundelse: Det er længe siden, at man får renter af indestående, og da der altid skal to til for at 
hæve penge, er det ikke nødvendigt mere. 
  
 
Paragraf 8 Nuværende ordlyd: 
Den årlige generalforsamling afholdes i marts måned. 
Forslag til ny ordlyd: 
Den årlige generalforsamling afholdes i perioden 15/2 – 31/3. 
 
Begrundelse: Når udendørssæsonen i fremtiden forhåbentlig starter, tidligere end nu, vil det være en 
god ide, at få kontingenter mm på plads tidligere. 
 
  
Paragraf 8 Nuværende ordlyd: 
Punkt 8 på generalforsamlingen; Valg af 2 revisorer. 
Forslag til ny ordlyd: 
Valg af 2 revisorer eller eksternt revisionsfirma. 
Begrundelse: Vores omsætning er efterhånden så stor, at det er bestyrelsens mening, at det er tid til 
at revisionen foretages af et eksternt firma.  
 
Paragraf 8 Nuværende ordlyd: 
Forslag må for at kunne forlanges behandlet på generalforsamlingen være indsendt til klubbens 
formand senest d. 31. januar. 
Forslag til ny ordlyd (Tilføjelse er skrevet med fed, men skal ikke stå med fed i vedtægterne): 
Forslag må for at kunne forlanges behandlet på generalforsamlingen være indsendt til klubbens 
formand senest d. 31. januar, det er tillige et krav, at forslagsstiller er til stede på 
generalforsamlingen. 
 
Begrundelse: Hvis forslagsstiller ikke er til stede, vil det ikke være muligt at svare på spørgsmål.  
 
Hvis der vedtages ændringer, vil datoen for generalforsamlingen blive tilføjet paragraf 20. 
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Bilag 2 
 

Bemyndigelse til bestyrelsen for tennisklubben til at forhandle medfinansiering af renovering af 
tennisanlægget udendørs. 

Forslag: 

I forbindelse med de igangværende forhandlinger om at få renoveret udendørsbanerne bemyndiges 
bestyrelsen til at søge og forhandle en aftale med Rødovre Kommune om at medfinansiere den 
søgte udvidelse af projektet. 

Baggrund: 

Der er allerede af Rødovre Kommune bevilget 3,7 mil. kr. til projektet, hvor alle baner renoveres fra 
bunden af og 4 (5) baner skal have helårsbelægninger og lys. 

Ansøgning om ekstrabevilling på ca. 1,9 mil. kr. skal afleveres til Kommunen inden udgangen af 
februar for at være rettidigt fremsendt. 

I denne ansøgning stiller bestyrelsen efter følgegruppens anbefaling Kommunen i udsigt, at 
Rødovre Tennisklub tilbyder en delvis medfinansiering af ekstrabevillingen. Dog under 
forudsætning af godkendelse af generalforsamlingen i klubben. 

Det vil styrke bestyrelsens forhandlingsmandat, hvis den kender generalforsamlingens holdning til 
spørgsmålet medfinansiering i dette projekt. 
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Bilag 3 
 
Forslag 1) - Rødovre Tennisklub (RT) skal ikke involvere sig i PADEL tennis 
  
Det indstilles til generalforsamlingens beslutning: 
  
- at Rødovre Tennisklub (bestyrelsen og andre underliggende udvalg, herunder brugerbestyrelsen) 
ikke involverer sig i oprettelsen af PADEL tennis i Rødovre kommune. 
  
Motivation: 
PADEL er en konkurrent til tennis. Vi ønsker ikke, at vores sparsomme ressourcer skal bruges til at 
fremme en sport, vi intet har til fælles med. Vi ser gerne at Rødovre Kommune finder/giver plads til 
PADEL aktiviteter, men vi mener ikke at Rødovre Tennisklub kan/skal afgive banekapacitet eller 
andre sparsomme faciliteter til denne aktivitet. De få frivillige ressourcer RT har, mener vi skal 
bruges på at fremme og udvikle tennissportens mange glæder, herunder styrke medlemstilgang med 
fokus på diverse tennisarrangementer. 
  
PADEL er enormt succesfuldt og ofte drevet på privat basis, så mon ikke det også nok skal kunne 
fungere i Rødovre, som supplement til de mange øvrige sportsgrene. 
  
PS: F.I.R. - (Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i Rødovre) - har naturligvis en interesse i 
at inddrage en kommende PADEL klub, men FIR bør ikke arbejde for PADEL på bekostning af 
kommunens øvrige idrætsforeninger og deres ressorter. 
  
Forslagsstiller: Michael Juhl, medl.nr. 219 
  
Forslag 2) - Nedsættelse af tennisbanefordelingsudvalg, som skal udarbejde forslag til 
fremtidigt medlemskontingent til RT’s GF 2023. 
  
Det indstilles til RT’s ordinære generalforsamling 2022: 
  
- at der nedsættes et tennisbanefordelingsudvalg, som skal udarbejde 1-3 forslag til GF 2023 (§8, 
dagsordenens pkt.6) på kontingent sommer og vinter, med fokus på at der om vinteren kan spilles 
både indendørs som udendørs, på de nye helårsbaner. Udvalget skal tage stilling til om 
kontingentets størrelse skal differentieres, specielt om vinteren, hvor der kan være forskellige 
medlemsønsker til benyttelse af banerne indendørs, udendørs eller som en kombination. 
  
Motivation: 
Jeg tænker, det vil give en demokratisk mulighed for at være fremsynet, og så er det en meget 
konkret opgave til fremtidig beslutning. Nedsættelse af et tennisbanefordelingudvalg er naturligvis 
afhængig af, at den kommunale beslutning om banerenovering udføres, herunder om RT bidrager 
økonomisk til realisering af mere end de projekterede 4 helårsbaner. 
  
Det er ikke tanken med dette forslag, at udvalget skal forholde sig til, om RT skal medfinansiere 
flere helårsbaner, eller om banereservationer er a 60 eller 90 minutter eller om “runde 0” bør 
afskaffes. Disse emner bør have deres selvstændige forslag til beslutning, om nogen ønsker dette. 
  
Forslagsstiller: Michael Juhl, medl.nr. 219 
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Bilag 4  
 
Forslag til kontingenter og træningsgebyrer for 2022 

 

Kontingenter og træningsgebyrer i budgettet for 2022 
Konto Type 2021 2022 Ændring Bemærkning 
1001 Senior helsommer 1000 1050 +50  
1003 Senior formiddag ude 350 370 +20  
1004 Gæstebesøg udendørs 65 65 0 Online 
1005 Senior passiv 150 150 0  
1006 Indskud seniorer 180 190 +10  
1007 Senior fri reservation helårs  2.025 2.125 +100  
1008 Senior fri res. helårs formiddag 900 950 +50  
1009 Træning elite 1 gang sommer 525 550 +25  
1009 Træning elite 2 gange sommer  790 830 +40  
1009 Træning elite 1 gang vinter 525 550 +25  
1009 Træning elite 2 gange vinter  1.050 1.100 +50  
1019 Leje af boldmaskine 65 65 0 Online 
1021 Senior HØJ 1.390 1.460 +70 Samme satser 

uanset 
tegningsrunde 

1022 Senior LAV 1.125 1.180 +55 
1023 Senior formiddag inde BLOK 575 605 +30 
1024 Senior fri reservation heltid inde 1.025 1.075 +50 Online 
1092 Senior fri res. Formiddag inde 550 580 +30 Online 
1101 Junior helsommer 550 580 +30  

1105 Junior træn. 1. gang sommer 525 550 +25  
1105 Junior træn. 2 gange sommer 790 830 +40  
1105 Junior træn. 3 gange sommer  1.050 1.100 +50  
1111 Junior inde 750 790 +40  
1115 Junior træn. 1. gang vinter 525 550 +25  
1115 Junior træn. 2 gange vinter 1.050 1.100 +50  
1115 Junior træn. 3 gange vinter  1.575 1.650 +75  
1120 Indskud juniorer 180 190 +10  
1129 Familierabat 50 % af kontingent for familiemedlem nr. 3, 4 osv.  

”Fuld hal” er lig med maksimum for halkapacitet defineret som: 
• 125 juniormedlemmer  
• 310 seniormedlemmer; Heltids 270 og formiddag 40  

 
  

 
 


