TAARBÆK
TENNIS KLUB

Referat af

ordinær generalforsamling
mandag den 5. marts 2018 kl. 19:30
i Akvariet på Taarbæk Skole

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog valg af Jens Stephensen, der blev valgt med akklamation.
Dirigenten tilkendegav, at generalforsamlingen efter hans opfattelse var lovligt indvarslet med en
dagsorden i overensstemmelse med klubbens vedtægter. Ingen fremkom med indvendinger mod
denne opfattelse.
Dirigenten oplyste, at 26 stemmeberettigede medlemmer var mødt.

2. Formanden aflægger beretning
Formand Tom Nørskov aflagde beretning om årets aktiviteter, medlemstal, klubbens økonomi og
administration, baneanlæg og klubhus, vinterbaner, trænerforhold og juniortræning, sponsorater,
sagsanlægget fra den tidligere træner, seniortennis, humørpokal samt om planer for og vigtige
datoer i den kommende sommersæson.
Formandens samlede beretning kan læses på klubbens hjemmeside – www.ttk.dk .
Generalforsamlingen tog formandsberetningen til efterretning uden bemærkninger.

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse og årets budget til
orientering, jf. vedtægternes §§ 18-19
Kasserer Mogens Høiby fremdrog nogle hovedpunkter i regnskabet, herunder på indtægtssiden
den lavere kontingentindtægt og det reducerede kommunale tilskud; på udgiftssiden var der
grund til at bemærke faldet i øvrige driftsudgifter, der især skyldtes, at klubben i 2016 havde haft
engangsudgifter til bookingterminal og opvaskemaskine, samt en vis stigning i lønudgifterne, der
især vedrørte træner, baneinspektør og rengøring; det samlede driftsresultat i 2017 havde dog
været et mindre overskud.
Et medlem spurgte, hvad det var for forsikringer, klubben havde udgifter til. Kassereren oplyste,
at der var tale om lovpligtig bygningsforsikring og brandforsikring. Formanden oplyste supplerende, at en del af udgiften hertil refunderes af kommunen. Kassereren oplyste supplerende, at
bestyrelsen overvejede at tegne forsikringer for de ansatte.
Et medlem spurgte, om bestyrelsen var forsikret. Formanden oplyste, at det havde været overvejet, men ikke havde været muligt, så længe trænerafskedigelsessagen verserede. Et medlem
gav udtryk for, at man burde have en sådan forsikring, der formentlig kunne tegnes for under
2.000 kr. årligt. Formanden tilkendegav, at bestyrelsen ville undersøge mulighederne på ny.
Et medlem spurgte til den forholdsvis mindre advokatudgift i 2017. Formanden oplyste, at der var
tale om et nettobeløb, idet de 90.000 kr., som modparten var blevet pådømt at betale i trænerafskedigelsessagen, var fratrukket.
Et medlem spurgte til stigningen i lønudgiften til træneren. Bestyrelsen oplyste, at trænerens
kontraktmæssige løn i 2017 var den samme som i 2016, men at den samlede lønudgift i 2016
havde været lavere, fordi træneren i de første måneder ikke var blevet aflønnet efter kontrakt,
men med mindre månedlige beløb.
Et medlem spurgte, hvorfor udgiften til senioraktiviteter var mere end dobbelt så stor i 2017.
Formanden oplyste, at der ikke var tale om nogen reel merudgift, men alene at visse udgifter,

herunder indkøb af bolde, i modsætning til 2016 var blevet bogført under senioraktiviteter i 2017.
Dirigenten bemærkede, at selv om der var tale om en fordobling, så var der trods alt tale om et
mindre beløb i en forening med en årlig omsætning i størrelsesordenen 1 million kr.
Dirigenten oplyste, at sejlklubben havde haft held med en række tilskudsansøgninger til fonde, og
at tennisklubben formentlig kunne opnå lignende tilskud til udvalgte aktiviteter og projekter.
Kassereren oplyste, at bestyrelsen var særligt opmærksom på muligheden af fondstilskud til
skovhusprojektet.
Med disse bemærkninger godkendte generalforsamlingen regnskabet.
Med hensyn til budgettet, der som fastsat i vedtægterne var forelagt til generalforsamlingens
orientering, bemærkede kassereren, at dette i store træk var udtryk for en videreførelse i forhold
til regnskabstallene for 2017 med indlagte buffere på enkelte poster.
Et medlem undrede sig over, at tilkendegivelsen i formandsberetningen om, at de kommunale
tilskud på sigt må forventes gradvis at falde, ikke var reflekteret i denne budgetpost. Formanden
oplyste, at et eventuelt fald i det samlede kommunale tilskud allerede for 2018 påregnedes
opvejet af et let øget tilskud efter Lyngby-ordningen som følge af en forventning om lidt flere
juniormedlemmer.
Dirigenten mindede om sin tidligere bemærkning om, at klubben formentlig havde nogle
uudnyttede muligheder for fondsfinansiering, f.eks. af juniorarbejdet og af camps.
Et medlem fandt, at klubben burde overveje mulighederne for at engagere sig i aktivering –
eventuelt med tilskud – af de flygtninge, som kommunen ifølge et nyligt afholdt borgermøde efter
pålæg forventede at placere tæt ved klubben i den tidligere børnehave på Taarbækdalsvej.
Kassereren meddelte, at der nu er fokus på skovhuset i bestyrelsen, men at der her manglede
fondsmidler til finansiering af projektet. Dette vil bestyrelsen fokusere på i 2018.
Med disse bemærkninger tog generalforsamlingen budgettet til efterretning.

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen
Der var ingen forslag fra bestyrelsen under dette dagsordenpunkt.

5. Behandling af forslag fra medlemmer, jf. vedtægternes § 11, stk. 3
Der var ikke inden fristens udløb – udgangen af januar måned – indsendt forslag fra medlemmer.

6. Fastsættelse af kontingenter og indskud m.v., jf. vedtægternes § 5, stk. 1
Ifølge § 5, stk. 1, i klubbens vedtægter skal forslag til årskontingenter og indskud samt takster for
juniortræning, leje af vinterbaner og boldmaskine og for gæstespil stilles af bestyrelsen i
forbindelse med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling og fastsættes af generalforsamlingen. Livstidskontingentet svarer til årskontingentet for aktive seniorer multipliceret med
faktor 15.
Bestyrelsen havde foreslået følgende årskontingenter m.m. for sæsonen 2018-2019:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

Årskontingent for seniorer: Uændret 1075 kr.
Årskontingent for juniorer: Uændret 700 kr.
Årskontingent for ung-seniorer: Uændret 710 kr.
Årskontingent for passivt medlemskab: Uændret 250 kr.
Årskontingent for støttemedlemskab: Uændret 400 kr.
Indskud for seniorer: Uændret 1500 kr.
Indskud for juniorer: Uændret 0 kr.
Indskud for ung-seniorer: Uændret 250 kr.
Indskud ved overgang til passivt medlemskab: Uændret 0 kr.
Indskud for støttemedlemmer: Uændret 0 kr.
Ugentlig, udendørs juniortræning uændret én dag: 550 kr., to dage: 850 kr., tre
dage: 1050 kr.
Ugentlig, indendørs juniortræning uændret én dag: 950 kr., to dage: 1350 kr., tre
dage: 1650 kr.
Gæstespil: Uændret 50 kr.
Kontingent for ugentlig vinterbane, prime time (kl. 17-20): Uændret 2000 kr.
Kontingent for ugentlig vinterbane, øvrige timer: Uændret 1000 kr.

Ét medlem spurgte til forhøjelsen af livstidskontingentet, der ifølge det oplyste skulle stige fra
15.000 til 16.125 kr. Bestyrelsen oplyste, at livstidskontingent ikke skal vedtages af general-

forsamlingen, da det ifølge vedtægterne til stadighed skal svare til årskontingentet for aktive
seniorer multipliceret med faktor 15.
Generalforsamlingen vedtog de af bestyrelsen foreslåede kontingenter og indskud m.v.
7. Valg af bestyrelse og suppleanter, jf. vedtægternes § 13
Bestyrelsen skal bestå af en formand, en kasserer, mindst 3 og højst 7 andre bestyrelsesmedlemmer samt en 1. og en 2. suppleant. Formanden, 3 andre bestyrelsesmedlemmer samt 1.
suppleant er på valg i ulige årstal. Kassereren, 2 andre bestyrelsesmedlemmer samt 2. suppleant
er på valg i lige årstal.
a. Valg af kasserer: Mogens Høiby er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.
b. Valg af 2 andre bestyrelsesmedlemmer: Alice Timmermann og Marianne Lønbo er
villige til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.
c. Valg af 2. suppleant: Peter Suhr er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.
Bestyrelsen har herefter følgende sammensætning: Formand Tom Nørskov, kasserer Mogens
Høiby, bestyrelsesmedlemmer Alice Timmermann, Marianne Lønbo, Nina Timmermann, Vibeke
Larsen og Mogens Jørgensen, 1. suppleant Bjarne Jespersen samt 2. suppleant Peter Suhr.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant, jf. vedtægternes § 20
a.

Valg af revisor: Bestyrelsen havde foreslået Ole Koefoed Steen, der var villig til
genvalg.

Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.
b. Valg af revisorsuppleant: Bestyrelsen havde foreslået H.P. Hansen, der var villig til
genvalg.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

9. Eventuelt
Generalforsamlingen drøftede behovet for dræning af bane 1 og 2 til reduktion af antallet af
banelukninger som følge af vand på banerne, herunder eventuel anvendelse af frivillige til
udførelse af arbejdet.
Med hensyn til klubmesterskaberne i 2017 gav nogle udtryk for opbakning til formatet med en Aog en B-række (henholdsvis Happy Winners og Lucky Loosers). Med hensyn til afviklingen blev det
nævnt, at en samling af de indledende kampe på bestemte dage måske kunne skabe et bedre
sammenhold mellem deltagerne.
Der var yderligere bemærkninger vedrørende klubbens muligheder for at rejse midler fra fonde og
legater, f.eks. til et projekt med dræning af baner og lignende formål; Danske Bank og
Tømmerhandler Fogs legater blev nævnt som mulige donorer.
Klubbens mulighed for at engagere sig i forberedelserne af modtagelsen af flygtninge blev nævnt
igen, herunder at gå ind i den borgergruppe, der er nedsat.
Endelig faldt der nogle bemærkninger om værdien af ildsjæle i klubben, herunder at være
opmærksom på at skabe et miljø, hvor ildsjæle med frihed under ansvar kan trives og opnå
anerkendelse for deres indsats; det blev i den forbindelse nævnt, at ildsjæle ikke kan opspores,
men i heldigste fald dukker op af sig selv fra tid til anden. Bestyrelsen er selvfølgelig opmærksom
på dette og har altid været det.

