
 
 
 

 
 
Referat fra Trørød Tennisklubs ordinære generalforsamling onsdag den 4. marts 2020 i Rundforbi 
Tennishal, Rundforbivej 140, Nærum 
 
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, og Carsten Lange gennemgik 
derfor alene de overordnede punkter. 
 
En af de store glæder var fejringen af cheftræner Poul Erik Madsens 10 års-jubilæum. 
Formanden takkede især Poul Erik Madsen for hans bidrag til at skabe en fantastisk 
atmosfære blandt alle, der træner og kommer i klubben. 
 
Vi er den klub i Danmark med flest medlemmer pr. bane, hvilket er noget, vi har meget 
fokus på, så der kan blive plads til alle. Klubben vil i 2020 forsøge at få etableret en bane 4, 
hvilket ikke er nemt med en beliggenhed i en fredskov. Klubben vil løbende informere om 
projektet på klubbens hjemmeside tt2950.dk. 
 
Der kom et spørgsmål vedr. padelbane. Der var en god dialog om, hvorfor klubben ikke 
umiddelbart ønsker en padelbane oppe ved klubhuset men hilser gerne en padelbane 
velkommen, hvis den kunne placeres nede ved f.eks. Rundforbi Tennishal. 
 

3. Forelæggelse af revideret regnskab 
Torben Hübertz gennemgik regnskabet. Til regnskabet blev bemærket, at indtægterne var 
steget som følge af øget aktivitet herunder søndagstræning i Hørsholm Tennishal. 
Lønningerne var steget bl.a. som følge af den øgede aktivitet. 
Der er indkøbt en ny computer til klubhuset. 
Pga. problemer med vandingsanlægget var der en lidt større udgift til vedligeholdelse af 
klubhus m.v. 
Regnskabet viste herefter et underskud på 5.707 kr. mod et budgetteret underskud på 
18.400 kr. Egenkapitalen udgjorde herefter 319.492 kr. 
 
Budget for 2020 viser øgede indtægter, der som følge af øgede aktivitet giver tilsvarende 
flere udgifter til trænerlønninger. Der budgetteres med et underskud på 15.000 kr. 
Regnskab og budget blev herefter godkendt. 
 

4. Fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår 
De fremsendte forslag blev godkendt. Kontingenterne var uændrede i forhold til sidste år. 
 

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 
Der var ingen indkomne forslag. 
 

6. Valg af formand  

 Carsten Lange var på valg og var villig til genvalg. Carsten Lange blev valgt. 



 
 
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

 Esther Bay, Birgitte Hübertz og Julie Wedell-Wedellsborg var på valg. Alle var villige 
til genvalg, og de blev alle tre genvalgt. 

 Jens Bruhn-Petersen ønskede at udtræde. Bestyrelsen foreslog Michael Helweg, 
der blev valgt.  

 Suppleanten var ikke på valg. 
 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

 Maria Olsen og Helle Holst var villige til genvalg, og de blev valgt. 
 

9. Eventuelt 
Esther Bay fremlagde, at klubben har fået bevilget et førstehjælpskursus, 14 maj. Kl. 16.30-
19.30. Det vil blive udbudt efter først til mølle-princippet, og det vil blive slået op på 
hjemmesiden. 

 
 
Torben Hübertz afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 
 
 
Som dirigent: 
 
 
_____________________ 
Torben Hübertz 
 
 
 
Som bestyrelse: 
 
 
_____________________  _________________ ____________________ 
Carsten Lange  Michael Helweg Julie Wedell-Wedellsborg  
 
 
 
_____________________  _________________ ____________________ 
Birgitte Hübertz  Esther Bay  Berit Vendelbo 
 
 
 
_____________________ 
Signe Mandrup Adamsen 
 
 
 
Som referent: 
 
 
_____________________ 
Julie Wedell-Wedellsborg 


