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Rødovre, den 8. marts 2022 

 
Referat af ordinær generalforsamling i Rødovre Tennisklub 
 

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

 
Klubbens formand Poul Lundberg bød velkommen til de 29 fremmødte til årets generalforsamling 
og bemærkede at der sandsynligvis vil komme en ny generalforsamling eller et medlemsmøde i juni 
omkring medfinansiering af nye udendørsbaner. Herefter gik man straks til dagsordenens punkt 1. 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere.  

 
Bestyrelsen foreslog Klaus Pedersen som dirigent. 
Klaus blev valgt til dirigent, Peter Munck til referent. I første omgang blev der ikke valgt 
stemmetællere. 
Klaus konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav derefter ordet til Poul og  
formandens beretning. 
 
2.   Formandens beretning herunder beretning fra junior-, senior- og motionistspille- 
      udvalgene samt klubhusudvalget. 
 
Poul gennemgik beretningen; detaljer kan ses i Årsrapport 2021 og i plancherne – begge dele på 
hjemmesiden. Poul takkede samtidig bestyrelsen og alle de frivillige i klubben for den store indsats, 
der er ydet i årets løb. 
 
Spørgsmål til beretningen: 
Karen Lise: Spurgte ind til de særlige områder kommunen har opmærksomhed på og hvorfor det 
ikke adresseres mere direkte i klubbens fokuspunkter. Poul svarede at der bl.a. er sat fokus på 
aktiviteter ift. piger og kvinder og at man gennem flere år har haft stort fokus på børn og unge – 
samt at klubben sagtens kunne bruge nogle flere hænder til at løfte nogle af de opgaver, der ønskes 
fokus på. Helle supplerede omkring fokusområdet Sundhed og nævnte at der bl.a. er 
opmærksomhed på at idrætsanlæggene skal være røgfri. Poul bemærkede yderligere at der også er 
fokus på en klimaindsats – co2 besparelser m.m., og at renoveringen af banerne vil betyde 
væsentlige besparelser på vand, grus m.m. 
Jytte spurgte om det ville være en ide at få konsulentbistand fra f.eks. DGI for at få flere til at 
arbejde frivilligt i klubben og om bestyrelsen har gjort sig tanker om det. Torben svarede at 
bestyrelsen bl.a. foreslår en strukturændring ift. udvalg så man kun vælges for et år ad gangen, og at 
bestyrelsen bestemt har gjort sig tanker, men at der ikke er nogen umiddelbare løsninger. Poul 
supplerede med at man kunne forestille sig at man etablerer et administrativt center med en eller 
flere lønnede medarbejdere. 
Michael spurgte til om der er for lidt bevægelsesfrihed for de frivillige i klubben? Peter Ravn 
bemærkede at rigtig mange foreninger mangler frivillige. Jytte gentog forslaget om at søge 
konsulentbistand fra DGI. Poul bemærkede at de forskellige medlemsgrupper set fra hans synspunkt 
har svært ved at give plads til hinanden f.eks. i forhold til spilletid i hallen, og at bestyrelsen ofte 
skal bruge tid og kræfter på at mediere. 
Elsebeth bemærkede at man måske kunne ændre politik ift. at friholde blokke til aktiviteter på 
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tværs. Poul svarede at det ville man sådan set gerne, men at baneudbuddet allerede starter i juni, så 
det kan være svært at forudse kommende ønsker og behov allerede der. 
Christian mente at det er essentielt at få nogle velfungerende underudvalg der kan få bl.a. sociale 
aktiviteter til at fungere og samtidig aflaste bestyrelsen. 
Kasper og Nina støttede Jyttes forslag om konsulentbistand og var overbevist om at der er mange, 
der gerne vil byde ind hvis de får muligheden. 
Torben bemærkede ift. manglende halkapacitet at det var oppe at vende i oktober, og at der var stor 
modstand mod at ændre de nuværende 90 minutters intervaller til 60, selvom det vil give plads til 
nye medlemmer og nye aktiviteter. 
Poul kvitterede for de mange gode forslag, og konstaterede at ligegyldigt hvad man gør, så er det 
ikke helt enkelt. Med hensyn til fælles aktiviteter indendørs, foreslog Poul at man fremsender 
forslag til bestyrelsen inden den 1. maj. 
 
Herefter blev formandens beretning godkendt. 
 
Klubhusudvalget fremlagde deres forslag til aktiviteter i den kommende sæson (se plancher):  
De foreslåede ændringer kan gennemføres for budgettet på 15.000 kr. Der er afsat 4 dage til 
oprydning og forskønnelse, og udvalget opfordrer at man tilmelder sig og giver et nap med. Poul 
kommenterede at det var et godt forslag, og at der er søgt nogle tilskud gennem DIF. Der forventes 
en afgørelse om ca. 14 dage. 
Lars spurgte om klubben har en dialog med kommunen om det hærværk, der jævnligt forøves på 
anlæg og klubhus. Poul svarede at der er en dialog hvert år, men at det er svært helt at eliminere 
problemet. Det vil muligvis gå i sig selv, når udendørsbanerne kan benyttes hele året. 
 
  
3.   Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.  
 
Torben Sejer fremlagde regnskabet: 
Det har været betydeligt påvirket af Corona, men klubben er kommet igennem med skindet på 
næsen. En del af indtægterne er Corona lønkompensationer, der på et senere tidspunkt kan blive 
delvist modregnet. 
Torben bemærkede også at bestyrelsen lægger op til at revision fremover kommer til at foregå 
eksternt – bl.a. på grund af øgede krav udefra. 
Årets overskud blev ca. 75.000 kr. mod budgetteret ca. 60.000. 
Elsebeth spurgte om man allerede nu skulle bede om en bevilling til klubhusforbedringer. Torben 
svarede at bestyrelsen udarbejder budgettet i efteråret, så hvis man har ønsker og ideer, er det en 
god ide at advisere bestyrelsen senest 1. oktober, og at det da også er muligt at flytte rundt på nogle 
penge, hvis der opstår et behov midt i en budgetperiode. 
 
Regnskabet blev herefter godkendt. 
 
Se regnskab for 2021 i Årsrapport 2021 på www.roedovretennis.dk 
 
 
4.   Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år.  
 
Torben fremlagde budgettet, der for året er på ca. 1,7 mill. kr. og bemærkede at det indeholder en 
mindre kontingentstigning. 
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På udgiftssiden kommer der forhåbentlig ikke flere nedlukninger, men det forventes at 
administration ift. kassererfunktion og revision øges væsentligt. Alt i alt ser det ud til at der vil være 
et overskud på samme niveau som i 2021. 
 
Elsebeth spurgte til en øget post omkring halleje i ydersæsonen. Poul svarede at dette er begrundet i 
øget aktivitetsniveau omkring træningsaktiviteter. Desuden har kommunen opfordret klubben til at 
bruge hallen noget mere. 
 
Se budget for 2022 i Årsrapport 2021 på www.roedovretennis.dk 
 
 
5. Behandling af indkomne forslag – se forslagene i indkaldelsen til generalforsamlingen: 
 

• Der er modtaget forslag fra bestyrelsen om ændringer af vedtægterne.  
Torben motiverede forslagene.  
Konsekvensrettelser ift. tidligere vedtægtsændringer blev vedtaget. 
Forslaget om ændring af valgperioder §§12 og 13: Vedtaget 
Forslaget om §17: Vedtaget 
Forslaget om §8: Generalforsamling fra 15/2 – vedtaget. Mulighed for ekstern revision – 
vedtaget. Forslag til generalforsamling kræver personligt fremmøde – vedtaget, med den 
modifikation at en tilstedeværende person kan opretholde forslaget. 
 

• Der er modtaget forslag fra bestyrelsen om medfinansiering af renovering af 
udendørsanlægget. 
Poul motiverede forslaget. Der er en forventning om at renoveringsprojektet afklares 
endeligt med kommunen inden for de næste 2-4 måneder. Klubben har foreslået at alle 9 
baner bliver helårsbaner med lys, og at klubben måske kan medfinansiere nogle af de ekstra 
investeringer dette vil kræve. I kroner og ører er beløbet ikke kendt p.t., da kommunen 
endnu ikke er klar med projektbeskrivelsen. Der er som sagt tale om en tilkendegivelse, og 
at der vil komme en ny generalforsamling/medlemsmøde senere på året, når det mere 
konkrete beløb er kendt. 
Michael foreslog at man kunne spørge medlemmerne om et ekstraordinært kontingent på 
f.eks. 1000 kr. 
Generalforsamlingen tilkendegav støtte til at bestyrelsen kan arbejde videre med en eventuel 
medfinansiering. 
 

• Der er modtaget 2 forslag fra Michael Juhl.  
Michael motiverede forslaget om Padel. Det er primært stillet for at sikre at klubbens 
sparsomme administrative ressourcer bruges på tennis.  
Karen Lise mente at forslaget var overflødigt da hun ikke synes at man skal stemme om 
hvad man ikke vil.  
Helle bemærkede at forslaget er problematisk da det giver bestyrelsen mundkurv på ift. 
fremtidig dialog med kommunen. 
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Poul fortalte at der har været noget aktivitet umiddelbart efter generalforsamlingen i 
oktober, bl.a. undersøgelser omkring placering af padelbaner på den nuværende 
parkeringsplads eller på et par af de eksisterende tennisbaner. Konklusionen var at det er i 
klubbens interesse at deltage i dialogen, og at det vil skabe flere problemer at trække sig ud. 
Flere slog til lyd for at bevare dialogen og anbefalede at stemme nej. 
Michael besluttede at trække forslaget tilbage. 
 
Michaels andet forslag: Er baseret på et ønske om forenkling af kontingentstrukturen. Poul 
bemærkede at bestyrelsen er enige i at det er relevant at se på strukturen, men at man jo ikke 
helt kender præmisserne endnu. 
Forslaget blev vedtaget. 

 
6. Fastsættelse af næste års kontingenter og træningsgebyrer 
 
Bestyrelsens forslag blev vedtaget. Ud over mindre kontingentstigninger betyder det at faste 
formiddagsbaner fremover kræver 4 og ikke som hidtil 2 medlemmer. 
 
 
7. Valg af bestyrelse jf. § 11: 

1. Formand Poul Lundberg er på valg, og er bestyrelsens kandidat – Poul blev valgt 
2. Helle Christensen er IKKE på valg  
3. Torben Sejer Larsen er på valg, og er bestyrelsens kandidat – Torben blev valgt 
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. 
6. Elisabeth Jensen blev foreslået som kasserer og valgt som nyt medlem af bestyrelsen 

 
På grund af tidspres foreslog dirigenten, at forsamlingen fulgte bestyrelsens anbefalinger på øvrige 
punkter, herunder at udvalgene fortsætter det næste år med de nuværende udvalgsmedlemmer. Dette 
blev vedtaget. 
 
 
8. Valg af 2 revisorer for 1 år. Bestyrelsen foreslår at lægge det ud til et eksternt firma mod 
betaling. Vedtaget. 
 
 
9. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år. Udgår. 
 
 
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 – nuværende medlemmer fortsætter. 
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11. Valg af suppleanter til Junior- og Seniorudvalgene – nuværende medlemmer fortsætter. 
 
 
12. Valg til veteran-, klubhus-, informations- og festudvalgene jvf. §13 for 1 år: 

a) Veteranudvalget  
b) Klubhusudvalg    
c) Informationsudvalg  
d) Festudvalg – nuværende medlemmer fortsætter.  

 
13. Eventuelt 
 
Intet under dette punkt, og hermed sluttede generalforsamlingen kl. 21.59. 
 
 
 
 
 

   
____________________________  ____________________________ 
Klaus Pedersen   Peter Munck 
Dirigent    Referent 


