
 

 

 

Referat fra Trørød Tennisklubs ordinære generalforsamling onsdag 22. februar 

2023 i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, Nærum 

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 

Beretningen blev fremsendt forud generalforsamlingen. Der var ingen kommentarer eller spørgsmål 

fra deltagerne på generalforsamlingen. Kommentar fra formanden til beretningen. Trørød 

Tennisklub ansøger om midler hos Tømmerhandler Johannes Fogs Fond til projektet vedr. 

renovation af nedgangen af bane 2. Desuden har klubben midler via EDC sponsorat. Michael Petri 

Poulsen – fra bestyrelsen - står for projektet, og klubben søger medlemmer, der vil stille med 

”frivillig arbejdskraft” til projektet. Formanden takkede desuden de, der har deltaget i det frivillige 

arbejde for klubben i 2022 – både medlemmer og bestyrelsesrepræsentanter. 

  

3. Regnskab 2022 og budget 2023 

Torben Hübertz gennemgik regnskab og budget (udleveret ved generalforsamlingen og fremsendt 

med invitation til generalforsamlingen). Regnskab og budget blev godkendt uden bemærkninger.  

   

4. Fastlæggelse af kontingent 

Bestyrelsen har foreslået kontingentstigning gældende fra 2023 jf. information med indkaldelsen.  

Nedenstående kontingentsatser blev godkendt. 

Junior 650 kr. 

Ungsenior 900 kr. 

Senior 1150 kr. 

Passiv 100 kr. 

 

5. Indkomne forslag fra bestyrelsen / medlemmer  

5a) Forslag til vedtægtsændring fra bestyrelsen af § 11 – jf. indkaldelsen - blev godkendt.  

 

Ændringer af vedtægter (præcisering af formandens valgperiode). Nuværende vedtægts § 11 

omformuleres som følger: §11 Klubbens anliggender varetages af en på en generalforsamling valgt 

bestyrelse, som består af formand, næstformand, kasserer, sekretær, spilleudvalgsformand, 

baneinspektør og juniorleder. Der vælges endvidere en suppleant. Bestyrelsesmedlemmer og 

suppleant vælges for 2 år. Formanden vælges særskilt et år ad gangen. Efter tur afgår 3 

bestyrelsesmedlemmer og suppleanten på den ordinære generalforsamling i ulige årstal og 4 

bestyrelsesmedlemmer i lige årstal.  



 

 

 

5b) Forslag fra medlemmerne Troels Olsen og Peer Lausen vedr. koncept for klubmesterskab 2023. 

Der nedsættes et udvalg bestående af Poul Erik Madsen, Jørgen Kirk, Peer Lausen og Troels Olsen, 

som udarbejder konceptet for klubmesterskab 2023. Finaledagsarrangementet, som i de tidligere år 

har været en stor succes, fastholdes.   

     

6. Valg af formand 

Carsten Lange genopstillede og blev genvalgt. 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant  

Berit Vendelbo og Signe Mandrup Adamsen genopstillede og blev genvalgt. Michael Petri Poulsen 

og Steen Gram-Hanssen blev valgt som nye medlemmer af bestyrelsen samt Susanne Bech-Bruun, 

der blev valgt som ny suppleant.   

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Maria Olsen og Helle Holst blev genvalgt. 

 

9. Eventuelt 

Efter stormen ”Otto” er der blæst mange blade ind på grunden ved klubben. Bestyrelsen opfordrer 

medlemmer junior som senior om at give en hånd med at få smidt bladene ud i skoven mod en 

symbolsk belønning. Bladene ligger ved klubhuset og på stien langs bane 1.  

Den traditionsrige veteran venskabskamp mellem Trørød og Vedbæk spilles også i 2023.   

 

Referent: Signe Mandrup Adamsen, bestyrelsesmedlem 

 

Dirigent: Torben Hübertz 


