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Referat af Trørød Tennisklub (TT) ordinære generalfor-
samling 

3. marts 2022 Dato 

Referent Berit Vendelbo 1 (3) Side 

    

Mødedato 3. marts 2022   

Sted Rundforbi Tennishal, 

Rundforbivej 140, Nærum 
 

  

Til stede Carsten Lange(CL), Birgitte Hübertz(BH), 
Mette Spangsberg(MS), Morten Lange(ML), 
Berit Vendelbo(BV)  

  

Fraværende Signe Mandrup Adamsen(SMA), Michael Hel-
weg(MH) 
 

  

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 på valg og villig til genvalg 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

Birgitte Hübertz og Mette Spangsberg er på valg og villige til genvalg 
Esther Bay er afgået ved døden. Bestyrelsen foreslår suppleant Morten 

Lange 
Valg af suppleant 
Forslag til ny suppleant modtages meget gerne 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Maria Olsen og Helle Holst er villige til genvalg 

9. Bestyrelsen foreslår ændring til vedtægterne 
10.Eventuelt 
 

 
Carsten Lange(CL) bød velkommen og åbnede generalforsamlingen. CL præ-

senterede TT´s nye hovedsponsor Lars Zola-Honoré fra EDC Holte. Lars præ-
senterede sin virksomhed og ytrede, at han gerne vil deltage aktivt i TT´s 
aktiviteter.  

 
1. Valg af dirigent 

Torben Hübertz(TH) blev valgt som dirigent og gennemgik formalia for 
indkaldelse og erklærede generalforsamlingen for lovlig og beslutnings-
dygtig. 

 
2. Formandens beretning 

CL startede med at mindes Esther Bay. 
CL gennemgik kort formandens beretning, der tidligere var udsendt. 
Der blev spurgt til, om banerne kan tages i brug før standerhejsning. 
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CL: Hvis vejret tillader det, vil vi gerne åbne før. CL informerede i den for-
bindelse om, at bestyrelen arbejder, på at bane 3 kan blive Red+, der vil 

udvide muligheden for brugen af banen. 
 
 

 
3. Forelæggelse af revideret regnskab 

På vegne af BH fremlagde TH regnskabet. 
Regnskabet viste ekstra indtægter som følge af øgede medlemsantal. Der 
var også ekstra omkostninger som følge af øgede vedligeholdelsesudgifter 

og en ekstra vandudgift. Alligevel viste regnskabet et overskud på kr. 
31.922 og en egenkapital på kr. 321.492. 

TH gennemgik budgettet for 2022, som stort set er uændret i forhold til 
sidste år, hvilket gør, at vi ender med et overskud på kr. 0. 
CL tilføjede, at det er ud fra principperne ”Man får, hvad man betaler for”. 

 
Regnskab & budget blev enstemmigt vedtaget. 

 
 

4. Fastlæggelse af kontingent for det løbende regnskabsår 

Kontingent for 2022 blev enstemmigt vedtaget. 
 

 
5. Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer 

Der var ikke indkommet forslag. 

 
 

6. Valg af formand 
 Carsten Lange blev genvalgt. 
 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

Birgitte Hübertz og Mette Spangsberg blev genvalgt. 
Morten Lange indtræder i bestyrelsen efter Esther Bay. 

 

Valg af suppleant 
Der blev ikke fundet en suppleant. 

 
 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
Maria Olsen og Helle Holst blev genvalgt. 

 

 
9. Bestyrelsen foreslår ændring til vedtægterne 

Bestyrelsen foreslår, at prisen for gæstetimer fastsættes af bestyrelsen og 
ikke af generalforsamlingen. 
Der blev spurgt, hvorfor man ønskede denne ændring. 

CL forklarede, at bestyrelsen kan få brug for fleksibiliteten i løbet af sæso-
nen. 
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Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 

10. Eventuelt 
Der blev spurgt ind til vandtrykket i slangerne til banevanding. CL sva-
rede, at der er målt de antal ”bar”, som kommunen vil give, og at besty-

relsen ser på en løsning i form af en regnvandsbeholder med pumpe. 
 

Dirigenten TH erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet. 
 
 

Som dirigent: 
 

 
_____________________ 
Torben Hübertz 

 


