
 

Dagsorden for generalforsamling d. 13. april 2011. 
 

For bestyrelsen deltog: 

Henrik Poulsen – næstformand 

Janne Rylander – kasserer 

Jesper Friese - juniorudvalgsformand  

Anita Kristensen - klubhusansvarlig 

Peter Otterstrøm - sekretær 

  

 

 

A. Valg af dirigent 
 

 Vagn Korsgaard blev valgt.  

Vagn kunne konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sket i henhold 

til gældende regler. 

 

 

B. Bestyrelsens beretning for det forløbne år: 

  

Henrik Poulsen forelagde formandens beretning: 

 

Omkring den forgangne sæson kunne Henrik berette om: 

- Nyrenoverede baner 

- klubstyringssystemet Club Modul fungerer godt, og hele tiden bliver udviklet.  

- Negerpige turneringen blev aflyst grundet manglende tilslutning. 

- vores WTA-partner engagement gav gode billetter til gode priser samt god 

eksponering for klubben.  

- alle hal timer blev solgt på nær en. 

Henrik sluttede med at takke bestyrelsen og diverse medlemmer for deres indsats 

i den forgangne sæson.   

 

Juniorafdelingen:  

 

Jesper Friese kunne berette, at der stadig er 65 junior medlemmer 

- det er en sund gruppe juniorer, bla. grundet træneren, der er god til at fange og 

fastholde dem 

- der i den nye sæson vil være tre hold tilmeldt, fordelt på U12, u14 og u16 

- familiedagen, har givet pote i form af nye voksne medlemmer.  

- nat tennis (Ghost tennis) var en stor succes med 35 deltagende børn!!!  

- 12 børn kom til WTA-partner arrangement i Farum.  

- Tenniscamp arrangementet var en stor succes med 45 tilmeldte. 

- der blev afviklet KM med rækker i u10 – u16.  

- der i vintersæsonen var 35 medlemmer til minitennis i Frederikssund hallen og 

træning i Ølstykke.  

- der til julearrangementet var 53 deltagere. 

- 3 Juniortrænere stopper, men to nye allerede er rekrutteret.  

Jesper takkede Benedikte og Astrid for deres indsats. 

- Birthe træder ind i udvalget. 

 

 

 

 



Seniorafdelingen:  

 

Søren Jensen var desværre forhindret i at komme. 

Jesper Friese aflagde følgende korte beretning.  

- der er tilmeldt 6 hold: 2 seniorhold, to veteranhold og to motionisthold.  

- der er blevet lavet en Udfordringsliste.  

Jesper sluttede med at takke Susanne, for hendes store hjælp, i forbindelse med 

de sociale arrangementer. 

 

C. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse: 
  

Janne Rylander gennemgik regnskabet, og det blev godkendt uden 

bemærkninger. 

 

 

D. Behandling af indkomne forslag: 
 

 Forslag 1: Onsdagspigerne ønsker ”sorte skilte”:  

 

Dirigenten kunne konstatere, at forslaget var indkommet i rette tid. 

 Det blev gjort klart, at arrangementet ikke må være en ”klub i klubben”.  

At det skal være underlagt seniorudvalget, med kontaktperson som refererer til 

seniorudvalget.  

Inge-Lise Holm tilbød at stå som kontaktperson. 

Bestyrelsen tog positivt imod dette forslag.  

Det blev besluttet, at arrangementet skal have et nyt navn.  

Bestyrelsen satte en flaske vin på højkant for et opfindsomt navn. 

  

Forslag 2: Vedr. booking af indendørsbanerne:  

  

Der var utilfredshed med, at medlemmer der har banetid, skal have mulighed for 

at vælge først. 

Der var ønske om, at der i stedet for blev lavet lodtrækning ved sæsonstart, eller 

et bookingsystem via clubmodul. 

Henrik forelagde konceptet i forbindelse med halbookingen, og de problemer, 

ændringer i forbindelse med, dette vil medføre.  

Det udviklede sig til et slagsmål om. at nogle medlemmer var bedre/vigtigere end 

andre, og at klubben ikke var for alle. 

Det blev foreslået, at nedskrive et regelsæt i forbindelse med dette.       

 

 

E. Forelæggelse til godkendelse af budget, handlingsplan og kontingentforslag for 

det nye regnskabsår: 
 

Janne Rylander forelagde budgetforslaget. Der var ingen kommentarer til dette.  

 

 

F. Valg af medlemmer til klubbens bestyrelse og af bestyrelsessuppleanter 

  

Formanden på valg, Kurt Andreasen ønsker ikke genvalg. 

 Kasserer på valg, Janne Rylander ønskede at fortsætte.              . 

 Seniorformand på valg, Søren Jensen ønskede at fortsætte. 

 Juniorformand på valg, Jesper Friese ønskede at fortsætte. 

 Aase Andersen stillede op, og blev valgt ind i bestyrelsen. 

 Bestyrelsen blev, af forsamlingen, givet carte blanche til at konsolidere sig selv. 



 

G. Valg af maksimalt 4 medlemmer til seniorudvalg  

 

Seniorudvalget savner medlemmer, men ingen meldte sig. 

 

H. Valg af maksimalt 4 medlemmer til ungdomsudvalg 

  

Juniorudvalget er dækket ind. 

 

J. Valg af revisor til at revidere klubbens regnskab for det løbende regnskabsår og 

valg af revisorsuppleanter 

  

Nuværende revisor Lis Bundgaard var ikke til stede, og blev valgt in absentia. 

 

 

 

K. Eventuelt 

 

Ulrik Moll bragte problematikken vedr. Kalvøselskabet op.  

Henrik Poulsen kunne berette, at Kalvøselskabet kan sælge vores grund, og at vi 

dermed kan risikere, at skulle finde et andet sted. 

Kommunen har dog sørget for, at klubben har ret til at blive i min. fem år. 

Der blev foreslået, at tage en dialog med kommunen i samarbejde med roklubben 

for at markere politisk ståsted.  

Dette kræver større ”båndbredde”, end bestyrelsen råder over. 

Det blev foreslået, at høre Preben Lund, om han vil deltage i et sådant projekt 

Der blev fremsagt ønske om at placere en Hjertestarter i klubhuset. 

Der var ønske om at beskære træerne i indgangspartiet, da de ikke er i god 

stand, og derfor er til fare for gående, og kan beskadige parkerede biler. 

Nøgleproblemet blev bragt op, og det blev meddelt, at det var blevet udbedret. 

Der blev uddelt roser til skumtennisfolkene, for deres imødekommenhed overfor 

nye spillere. 

Henrik takkede Kurt Andreasen for hans store indsats som formand i klubben. 

Vagn Korsgaard fik to flasker vin som tak for at stille op som dirigent. 

 

 

 

 

 

 


