
TRØRØD TENNISKLUB 
 
 

Referat af ordinærgeneralforsamling, tirsdag den 6. februar 2018.  
 
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. Carsten Lange er villig til genvalg. 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant. 
 

På valg til bestyrelsen er Esther Bay, Birgitte Hübertz og Julie Wedell-Wedellsborg. Alle er 
villige til genvalg. Ulrik Blinkenberg ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen. Suppleanten, 
Morten Lange, er ikke på valg.  

 
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 lagt ud på foreningens 
hjemmeside sammen med generalforsamlingsindkaldelsen.  
 

Han fremhævede, at der fortsat i 2017 har været flere tilfælde af ubudne gæster om aftenen 
på klubbens område. Der er ikke sket større skader i og omkring klubben, men Carsten Lange 
opfordrede medlemmerne til fremover at holde øje med klubben og henvende sig til 
bestyrelsen, hvis nogen får oplysninger om, hvem de ubudne gæster er.  
 
Han gentog endvidere tidligere års opfordring til, at flere medlemmer melder sig til årets 
klubmesterskaber, som byder på gode oplevelser og spændende tennis. Det er en god måde at 
få et bedre netværk i klubben, ligesom han understregede, at klubmesterskaberne er for alle 
medlemmer, uanset hvilket niveau man spiller på.  
 



3. – Forelæggelse af revideret regnskab: 
 
Klubbens kasserer, Birgitte Hübertz, gennemgik regnskabets (2017) og budgettets (2018) 

hovedpunkter.  
 
Der blev stillet enkelte spørgsmål, hvorefter regnskab for 2017 og budget for 2018 blev 
enstemmigt godkendt.  
 
4. – Fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår: 
 
Bestyrelsens forslag om en begrænset forhøjelse af kontingenterne for sæsonen 2018 (kr. 50,- 
for seniorer, ung-seniorer og juniorer) blev enstemmigt godkendt. 
 
Kontingenterne for 2018 udgør herefter følgende:  
 

•  Seniorer, kr. 1.000,- 
 

•  Ung-seniorer, kr. 750,- 
 

•  Juniorer, kr. 550,- 
 

•  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, genvalgtes enstemmigt.  
 
7. – Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant: 
 
Esther Bay, Birgitte Hübertz og Julie Wedell-Wedellsborg genvalgtes alle enstemmigt.  
 
8. – Valg af revisor og revisorsuppleant: 
 
Maria Olsen og Helle Holst genvalgtes enstemmigt.  
 
9. – Eventuelt: 
 
Et medlem stillede spørgsmål om det automatiske vandingsanlæg, som aktiveres hver aften 
ved solnedgang. Der blev spurgt, om det var muligt at ændre installationen, således at 

anlægget kan aktiveres manuelt på hver bane for sig, og således kan bruges af medlemmerne. 
Carsten Lange hilste forslaget velkomment og meddelte, at bestyrelsen vil overveje det 
nærmere.  
 
Julie Wedell-Wedellsborg, som er klubbens juniorformand, meddelte at hun ønsker at fratræde 
denne post, men er indstillet på at fortsætte indtil bestyrelsen har fundet hendes afløser. Det 
syntes umiddelbart oplagt, at en forælder til en af klubbens mange aktive juniorspillere 
påtager sig opgaven. Bestyrelsen opfordrede interesserede forældre til hurtigst muligt at 
henvende sig til Julie Wedell-Wedellsborg eller til Poul Erik Madsen.  
 



Julie Wedell-Wedellsborg meddelte endvidere, at bestyrelsen har planer om at afholde et eller 
flere arrangementer som er fælles for klubbens juniorer og seniorer. Hun opfordrede i den 
forbindelse klubbens medlemmer til at komme med idéer til nævnte arrangementer.  

 
Endelig foreslog et medlem, henset til klubbens begrænsede banekapacitet, at der etableres 
mulighed for, at de fire baner i Rundforbi Tennishal, inddrages i juniortræningen i 
udendørssæsonen. Der blev henvist til, at en sådan ordning praktiseres i andre klubber. Det 
aftaltes i første omgang, at Berit Vendelbo, som er bestyrelsens halrepræsentant, foretager de 
indledende undersøgelser, hvorefter bestyrelsen vil behandle spørgsmålet.  
 

---oo0oo--- 
 

Generalforsamlingen afsluttedes ved, at dirigenten, Torben Hübertz, sagde tak for god ro og 
orden. 
 
 
Som dirigent: 

 
 
______________________ 
Torben Hübertz 
 
 
 
 
 
______________________ _____________________ _____________________ 
Carsten Lange, formand Jens Bruhn-Petersen, Julie Wedell-Wedellsborg, 
  Næstformand juniorformand 
 
 

______________________ _____________________ _____________________ 
Birgitte Hübertz, kasserer Esther Bay, baneinspektør Berit Vendelbo,  
   halrepræsentant 
 
 
 
 
Som referent:  
 
 
______________________ 
Jens Bruhn-Petersen 


