
 

Referat af generalforsamling i Trørød Tennisklub den 6. februar 2019 kl. 19.00 

Dagsorden 

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 

lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 

2. Formandens beretning  

Carsten Lange henviste til den skriftlige udsendte beretning. Carsten Lange uddybede, hvorfor 

tirsdagsturneringen erstattes af seniortræning, da der er større efterspørgsel til seniortræningen. Det 

genvurderes næste år. Der bliver uændret antal timer til almindeligt spil.  

3. Forelæggelse af revideret regnskab  

Birgitte Hübertz gennemgik regnskabet. Carsten Lange bemærkede til regnskabet, at vi hverken skal tjene 

penge eller overforbruge, da hensigten er at lande på et nul hvert år. Vores egenkapital skal ikke dække 

underskud, og derfor overvejer vi at hæve kontingentet en lille smule i 2020. Regnskabet blev godkendt. 

Vi budgetterer med et underskud på ca. 20.000 kr. Vi har ikke en buffer til uforudsete udgifter i budgettet. 

Der blev både foreslået at hæve kontingentet hurtigt, og der blev også foreslået, at gæstetimeprisen blev 

sat op til 50 kr. Budgettet blev godkendt. 

4. Fastlæggelse af kontingent for det løbende regnskabsår 

De fremsendte forslag blev godkendt herunder gæstetimeprisen på 50 kr. 

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 

Fra Wojciech Wróblewski var modtaget et forslag om modernisering af omklædningsrum herunder 

etablering af ovenlysvindue. Vi tillader os at lægge det ind under et nyt tagprojekt, der kan opstå inden for 

en overskuelig årrække. 

Et mundtligt forslag til etablering af en fond til specifikke formål blev diskuteret. 

6. Valg af formand 

Carsten Lange var ikke på valg 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

Bestyrelsesmedlemmer Berit Vendelbo og Jens Bruhn-Petersen blev genvalgt. Signe Mandrup Adamsen 

blev valgt og overtager juniorformandsposten. Bestyrelsesmedlem Julie Wedell-Wedellsborg overtager 

sekretærrollen.  

Suppleanten Morten Lange blev genvalgt. 

 



8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Maria Olsen og Helle Holst blev genvalgt. 

9. Eventuelt 

Vores juniortræner Poul Erik Madsen ville gerne arrangere Tennissportens dag d. 4. maj med et 

juniorarrangement, hvor vores juniorer kan tage en ven med. Forslaget vil blive drøftet på næste 

bestyrelsesmøde. 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 19.50. Efterfølgende blev der disket op med mad og drikke. 
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Carsten Lange Jens Bruhn-Petersen  Julie Wedell-Wedellsborg 

 

 

____________________ ___________________  ____________________ 

Birgitte Hübertz Esther Bay  Berit Vendelbo 
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_______________________ 

Julie Wedell-Wedellsborg 

 

 


