
 
 

TRØRØD TENNISKLUB 

 

 

Referat af generalforsamling, den 2. marts 2017.  

 

Dagsorden:  

 

1. Valg af dirigent. 

 

2. Formandens beretning.  

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab.  

 

4. Fastlæggelse af kontingent for det løbende regnskabsår. 

 

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. 

 

6. Valg af formand (kun i lige år). 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 

 

På valg til bestyrelsen er Berit Vendelbo, Ulrik Blinkenberg og Jens Bruhn-Petersen. Alle er 

villige til genvalg. På valg som suppleant er Morten Lange, som er villig til genvalg. 

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

 

 Maria Olsen og Helle Holst er villige til genvalg.  

 

9. Eventuelt. 

 

---oo0oo--- 

 

 

1. – Valg af dirigent: 

 

Foreningens formand, Carsten Lange, bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne 

Torben Hübertz som forsamlingens dirigent. Torben Hübertz blev herefter valgt og meddelte, 

at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 

 

2. – Formandens beretning: 

 

Carsten Lange henviste til den skriftlige formandsberetning, som er bilag til 

generalforsamlingsindkaldelsen.  

 

Han fremhævede, at klubben i 2016 har fejret sit 80 års jubilæum med en stor fest med live-

band, hvilket var en stor succes.  

 

Han kommenterede endvidere klubbens problem med såkaldte ubudne gæster, som 

bestyrelsen forsøger at tackle på en pragmatisk og udramatisk facon. Der har i 2016 ikke 

været alvorlige problemer i den forbindelse.  

Endelig fastslog Carsten Lange, at klubben har en solid økonomi, hvilket blandt andet betyder, 

at den meget lave kontingentbetaling kan fastholdes for 2017, jf. pkt. 4.  



 

3. – Forelæggelse af revideret regnskab: 

 

Klubbens kasserer, Birgitte Hübertz, gennemgik regnskabets (2016) og budgettets (2017) 

hovedpunkter.  

 

Der blev stillet enkelte spørgsmål, hvorefter regnskab for 2016 og budget for 2017 blev 

enstemmigt godkendt.  

 

4. – Fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår: 

 

Bestyrelsens forslag om uændrede kontingenter for sæsonen 2017 blev enstemmigt godkendt. 

 

Kontingenterne udgør følgende:  

 

  Seniorer, kr. 950,- 

 

  Ung-seniorer, kr. 700,- 

 

  Juniorer, kr. 500,- 

 

  Passive, kr. 100,- 

 

  Gæstetimer, kr. 40,- 

 

5. – Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer: 

 

Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelsen eller medlemmer. Punktet udgår. 

 

6. – Valg af formand (lige år): 

 

Klubbens formand, Carsten Lange, er ikke på valg i år. Punktet udgår.  

 

7. – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant: 

 

Berit Vendelbo, Ulrik Blinkenberg og Jens Bruhn-Petersen (bestyrelsen) og Morten Lange 

(suppleant) genvalgtes alle enstemmigt.  

 

8. – Valg af revisor og revisorsuppleant: 

 

Maria Olsen og Helle Holst genvalgtes enstemmigt.  

 

9. – Eventuelt: 

 

Der blev stillet et spørgsmål om kvaliteten af brusehoveder i mændenes omklædningsrum i 

Rundforbi Tennishal. Det blev fra flere sider hævdet, at vandmængden synes utilstrækkelig. 

Berit Vendelbo, som er medlem af halbestyrelsen bemærkede, at der bliver sparet mange 

penge på den post, men at hun har hørt klagerne fra flere sider, og derfor vil tage punktet op i 

halbestyrelsen. 

 

Det skal tilføjes, at det fra flere kvinders side blev bemærket, at brusehovederne i kvindernes 

omklædningsrum (som er identiske med mændenes), tilsyneladende fungerer godt nok.  

 

Der udspandt sig endvidere en diskussion om anvendelsen af klubbens tre baner hver tirsdag 

aften, hvor der i en årrække har været arrangeret doubler på alle tre baner, åben for 

tilmelding for samtlige medlemmer. I sæsonen 2016 traf bestyrelsen beslutning om at 

suspendere denne ordning og i stedet for bruge tirsdag aften på seniortræning. Træner, Poul 



Erik Madsen, bemærkede, at seniortræningen udelukkende fungerede i forårssæsonen, og at 

der var ca. 40 tilmeldte seniorer.  

 

Der blev fra flere sider givet udtryk for, at tirsdags-doublerne med åben tilmelding var savnet, 

ligesom der blev givet udtryk for, at seniortræningen havde været en stor succes. Spørgsmålet 

er så, om der kan findes et kompromis, som tilgodeser begge dele. 

 

Der blev stillet forskellige forslag, herunder at ordningerne gik på skift, således at der var 

tirsdags-doubler hver anden uge og seniortræning hver anden uge, eller eventuelt at man 

forsøgte med en fordeling af banerne hver tirsdag.  

 

Diskussionen sluttedes ved, at Carsten Lange foreslog, at fortalerne for tirsdags-doublerne 

(Søs von Glasow), tog direkte kontakt til foreningens træner, Poul Erik Madsen, med det 

formål at de i fællesskab finder frem til den bedst mulige løsning for alle parter.  

 

---oo0oo--- 

 

Generalforsamlingen afsluttedes ved, at dirigenten, Torben Hübertz, sagde tak for god ro og 

orden. 

 

 

Den 6. april 2017 

 

 

 

Som dirigent:     

 

_____________________________   ________________________ 

Torben Hübertz    Esther Bay 

 

 

 

Som formand: 

 

_____________________________   ________________________ 

Carsten Lange    Berit Vendelbo 

 

 

 

_____________________________ 

Jens Bruhn-Petersen 

 

 

 

_____________________________ 

Birgitte Hübertz 

 

 

 

_____________________________ 

Ulrik Blinkenberg 

 

 

 

_____________________________ 

Julie Wedell-Wedellsborg 


