
Referat fra Trørød Tennisklubs (Covid-19 udskudte) ordinære generalforsamling afholdt onsdag den 

26. maj 2021 i Trørød Tennisklubs lokaler på Frydenlundsvej 61, 2950 Vedbæk 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

Foreningens formand, Carsten Lange, bød velkommen og redegjorde for, at generalforsamlingen 

var den udskudte generalforsamling fra 1. marts 2021, der grundet Covid-19 ikke kunne 

gennemføres. Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Torben Hübertz som 

generalforsamlingens dirigent. 

Torben Hübertz blev herefter valgt og meddelte, at generalforsamlingen var lovlig og dermed 

beslutningsdygtig. 

 

2. Formandens beretning 

Carsten Lange henviste til den skriftlige udsendte beretning og gennemgik derfor alene 

hovedpunkterne. 

 

Forslag vedr. en bane 4, er blevet afslået af Miljøstyrelsen. Projektet er derfor indtil videre 

henlagt. 

 

Nedgang til bane 2. Bestyrelsen fortsætter arbejdet med at søge finansiering. Vi har i første 

omgang fået afslag på vores ansøgning. Anden ansøgning til DGI er indsendt.  

 

Udvidelsen af Rundforbi Tennishal. Bestyrelsen har ikke modtaget noget endeligt om projektet, 

og det er usikkert, hvornår der foreligger et sådant. Bestyrelsen vil kommunikere ud, når den 

kender det endelige projekt, og vi vil holde medlemmerne løbende orienteret.  

 

Carsten Lange takkede bestyrelsen og de mange frivillige for deres indsats i løbet af året samt 

banemand Poul Ørholt Nielsen for at have klargjort banerne tidligt og i en meget fin stand. Alle 

baner er flot booket, men det blev også noteret, at med ca. 140 medlemmer pr. bane er vi 

blandt en af de klubber i Danmark med mest pres på banekapaciteten.  

 

Der blev stillet spørgsmål til Rundforbi Tennishal vedrørende antallet af extra baner. Projektets 

hensigt er at tilføje 2 nye indendørsbaner.  

 

Der kom et opfølgende spørgsmål vedr. oprettelse af en ekstra bane 4. Spørgsmålet var, om der 

var mulighed for at søge om tilladelse på ny. Det var formandens opfattelse, at vi skulle vente 

lidt tid, inden vi søgte igen, da det ikke var et endeligt afslag. Begrundelsen for afslaget var 

fældning af fredskov. For 4 år siden blev projektet afvist af Topsøe-familien. Dette er ikke 

længere tilfældet i 2021, hvorfor beslutningen derfor udelukkende ligger hos Miljøstyrelsen.  

 

Formandens beretning blev herefter taget til efterretning. 

 

3. Forelæggelse af revideret regnskab 

Torben Hübertz gennemgik regnskabet. Det blev bemærket, at der var større 

kontingentindtægter end forventet. Der var endvidere øgede omkostninger til bolde og 

trænerlønninger. Trænerlønningerne var også påvirket af et øget antal vikarer, der måtte træde 



til, når trænerne kom i Corona-karantæne. Der har været øget vedligeholdelsesomkostninger på 

banerne. De i balancen afsatte periodiserede poster er indbetalinger indgået i 2020 men 

vedrørende 2021.  

 

Regnskabet viste herefter et underskud på 29.922 kr. mod et budgetteret underskud på 15.000 

kr. Egenkapitalen udgjorde herefter 289.570 kr. 

 

Budgettet for 2021 viser et underskud på 49.000 kr. 

 

Regnskab og budget blev herefter godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår 

Bestyrelsen foreslog, at man ikke foretog kontingentstigninger for 2021 pga. Corona. Formanden 

uddybede forslaget. Havde man kunnet afholde generalforsamling i marts, ville bestyrelsen have 

kunnet fremlægge forslag til en forhøjelse, men det var under de nu givne omstændigheder ikke 

muligt. Man håber på en normal generalforsamling i 2022, og bestyrelsen vil her foreslå 

regulering af kontingent, hvis der er behov herfor. 

Forslaget blev vedtaget. 

 

5. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer 

Markus Hjøllund stillede forslag vedr. juniorers mulighed for at booke baner på lige fod med 

seniorer. Bestyrelsen ønskede at bibeholde de nuværende regler, således at bane 1 og 2 ikke kan 

bookes af juniorer efter kl. 17. Der blev spurgt, om juniorer kan betale sig fra det ved at tegne et 

voksenkontingent. Det kan man ikke. Der blev efterfølgende spurgt til, om man kunne 

imødekomme juniorerne fra seniorernes side ved at bede seniorerne om først at booke bane 1 

eller 2, før man booker bane 3, idet der som nævnt for juniorerne er begrænsninger ved 

bookning af bane 1 og 2.  

Forslaget blev afvist. 

 

Der var af Michael Toft, Michael Helweg samt Signe Mandrup-Adamsen stillet forslag vedr. Red+ 

(kunstgrus). Carsten Lange redegjorde for fordelene ved dette nye underlag. Man kan spille hele 

året, og vedligeholdelsesomkostningerne er lave. Ulempen er, at det ikke er en grusbane. 

Udgiften for en bane ligger på 350-450.000 kr. Der er mulighed for at søge om tilskud hos DGI, 

der i givet fald kan give et tilskud i størrelsesordenen 250.000 kr. Red+ er af Dansk Tennis 

Forbund godkendt til turneringer og holdkampe. Flere klubber i kommunen er i gang med at 

undersøge mulighederne for etablering. 

Der blev fremlagt forslag om, at bestyrelsen blev pålagt at undersøge mulighederne for 

anlæggelse af minimum en bane og komme med en business-case.  

Forslaget blev vedtaget. 

 

Fra Signe Mandrup-Adamsen var fremsendt forslag om en tilføjelse til vedtægterne, således at 

fremtidige generalforsamlinger om nødvendigt kunne afholdes digitalt.  

Forslaget blev vedtaget. 

 

6. Valg af formand 

Formanden var ikke på valg 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 



Bestyrelsesmedlemmerne Berit Vendelbo, Signe Mandrup-Adamsen og Michael Helweg var alle 

på valg og blev genvalgt. 

Julie Wedell-Wedellsborg havde ønsket at udtræde. Bestyrelsen forslog Mette Spangsberg, der 

blev valgt.  

Suppleant Morten Lange var på valg og blev valgt.  

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

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

 

9. Eventuelt 

Der blev spurgt ind til lys på banerne. Der blev redegjort for, hvorfor det tidligere ikke var 

lykkedes med at få lys på banerne. Det blev foreslået, at man i forbindelse med Red+ business-

casen også skulle kigge på lys, da det ville forlænge spilletiden på helårsbanen.  

Bestyrelsen vil arbejde videre med sagen. 

 

Der blev spurgt ind til, hvorfor økonomien ikke hænger sammen, når vi har så mange 

medlemmer. Det skyldes bl.a., at kontingentet er relativt lavt. Der er således mulighed for at øge 

kontingentet og stadig være blandt de klubber med lavest kontingent. Bestyrelsen arbejder mod 

at sikre et regnskab, der går i 0 kr. 

Der blev fulgt op med et spørgsmål, om klubben har et loft for antal medlemmer. Der er sat et 

loft, og vi er der nu.  

 

Det blev kommenteret, at det var en stor udfordring for mange medlemmer at få baner. Der blev 

spurgt, om der var mulighed for, at træning sluttede kl. 17. Pga. skoleelevernes forlængede 

skoletider blev det oplyst, at det ikke var muligt.  Eneste mulighed, som de fremmødte så, der 

kunne løse dette problem, var en bane 4. Poul Erik Madsen foreslog, at vi i forbindelse med Red+ 

business-casen kunne kigge på, om der var mulighed for at lægge bane 1 eller 3 anderledes, så 

der på den måde kunne gives plads til en ekstra bane. 

 

Dirigenten Torben Hübertz erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet. 

 

Som dirigent: 

 

________________________ 

Torben Hübertz 


