TAARBÆK
TENNIS KLUB

13. marts 2019

Referat af

ordinær generalforsamling
mandag den 4. marts 2019 kl. 19:30
i Akvariet på Taarbæk Skole

1. Valg af dirigent
Bestyrelsens forslag om valg af Jens Stephensen blev vedtaget.
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.
I generalforsamlingen deltog 35 medlemmer, hvoraf 11 hver havde en fuldmagt med fra et ikke
fremmødt, stemmeberettiget medlem.

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,
seniortennis, humørpokal samt om planer for og vigtige datoer i den kommende sommersæson.
Formandens samlede beretning kan læses på klubbens hjemmeside – www.ttk.dk .
Et medlem takkede for beretningen, herunder især nyheden om de forestående banerenoveringer,
men så gerne, at der blev gjort mere ved banevedligeholdelsen; nogle linjer var skæve, nogle net
var ikke indstillet i korrekt højde, der skal tromles mere hyppigt, især i starten af sæsonen, og det
må sikres, at klubben råder over det nødvendige udstyr til banevedligeholdelsen.
Generalforsamlingen tog herefter formandsberetningen til efterretning.

3. Kassereren aflægger det reviderede årsregnskab til godkendelse og årets budget til
orientering, jf. vedtægternes §§ 18-19
I kasserer Mogens Høibys fravær fremdrog formanden nogle hovedpunkter i regnskabet på
udgiftssiden, herunder at merudgiften til tennisbaner især skyldtes indkøb af nye skraldespande
(14.000) og ekstra fjernelse af nedfaldne blade (5.000), at mindreudgiften under øvrige driftsudgifter primært skyldes modtagelse af forsikringsdækket retshjælp (knapt 59.000) til delvis
dækning af omkostninger ved trænerfratrædelsessagen, samt at merudgiften til junioraktiviteter
bl.a. skyldtes større boldforbrug. Det blev ligeledes fremhævet, at et modtaget tilskud på 200.000
kr. fra DTF og DGI, som er øremærket til opførelse af skovhuset, er bogført under passiver som en
hensættelse og ikke indgår i driftsregnskabet; der er tilsagn om yderligere 200.000 kr. fra Lokaleog Anlægsfonden, når byggeriet går i gang.
På spørgsmål fra et medlem oplyste formanden, at periodebalancens udgift på 31.000 kr. til
mødelokale vedrørte det nyopførte redskabsskur.
På spørgsmål fra et andet medlem oplyste formanden, at der – ud over træner Jacob McDougal –
udbetales løn og honorarer til bogholder, til baneinspektør og til hjælpetrænere.
Med disse bemærkninger godkendte generalforsamlingen regnskabet.
Med hensyn til budgettet, der som fastsat i vedtægterne var forelagt til generalforsamlingens
orientering, bemærkede formanden, at det budgetterede svarer til det hidtidige niveau, idet der
for så vidt angår posten øvrige driftsudgifter blev gjort opmærksom på, at regnskabstallet for

2018 er ekstraordinært lavt på grund af den opnåede retshjælp (knapt 59.000) til delvis dækning
af omkostninger ved trænerfratrædelsessagen.
Generalforsamlingen tog budgettet til efterretning uden bemærkninger.

4. Behandling af forslag fra bestyrelsen
Bestyrelsen havde stillet forslag om opførelse af et skovhus (mini-klubhus ved skovbanerne),
herunder egenfinansiering
En samlet projektbeskrivelse var udsendt til medlemmerne den 25. februar. Samme dag var
projektbeskrivelsen tilgængelig på klubbens hjemmeside.
Formanden gennemgik bestyrelsens forslag om opførelse af skovhuset på 36 m2 med opholdsrum,
handicaptoilet og depotrum, herunder baggrund og formål, hidtidig proces, myndighedsbehandling, anlægs- og driftsbudget samt finansiering. Det fremgik heraf, at anlægsudgiften ville udgøre
726.000 kr., hvoraf der allerede var tilsagn om fondsfinansiering af 400.000 kr. og tilsagn om
yderligere tilskud fra Advokatfirmaet Mangaard (10.000 kr.), Investeringsselskabet Sct. Annæ
(5.000 kr.) og Advokat Christian Stampe (5.000 kr.). Efter forslaget skulle klubbens egenfinansiering udgøre højst 225.000 kr. Der manglede således fortsat finansiering af mindst 81.000 kr.,
som ville blive søgt tilvejebragt ved frivillige medlemsbidrag og yderligere fondsstøtte. Den årlige
udgift til drift af skovhuset var opgjort til 16.000 kr. Formanden oplyste endelig, at Jens
Stephensen havde givet tilsagn om at varetage opgaven som tilsynsførende med byggeriet uden
vederlag.
Et medlem gav udtryk for, at bestyrelsen havde udført et fantastisk stort arbejde med udarbejdelse af en udførlig, redelig og nøjagtig projektbeskrivelse, og med den samtidige sikring af
betydelig sponsorstøtte ville vedkommende tilslutte sig bestyrelsesforslaget.
Et andet medlem savnede en sædvanlig budgetpost vedrørende uforudsete udgifter, der nok
burde ansættes til 5-10 procent af den samlede anlægsudgift. Medlemmet fandt det sympatisk, at
bestyrelsen bekymrer sig om børnene og kvinderne på skovbanerne, men var bekymret for, om
klubben er ved at ”brække over” på midten. Det var således påfaldende, at der på generalforsamlingen tilsyneladende kun var ganske få tilstedeværende forældre til juniorer. Vedkommende
mente i øvrigt, at der måtte være en fejl i projektbeskrivelsen, når det heri blev angivet, at der
hvert år er mellem 120 og 170 juniorer til træning på de 3 skovbaner alle ugens 5 hverdage i
sommersæsonen.
Et tredje medlem havde samme bekymring for den manglede budgetpost til uforudsete udgifter.
Et fjerde medlem anerkendte, at bestyrelsen havde gjort et stort arbejde, men fandt det smartere
at flytte juniortræningen til banerne ved klubhuset, hvorved man også ville undgå trafikstøjen fra
Strandvejen. Vedkommende fandt i øvrigt, at klubben i stedet burde prioritere anlæggelse af en
padel-bane, der kan bruges året rundt.
Et femte medlem fandt, at der var tale om et godt initiativ, som fortjente opbakning. På spørgsmål
fra dette medlem bekræftede formanden, at de to modtagne tilbud var udarbejdet på eksakt
samme grundlag. Vedkommende mente ikke, at det planlagte toilet opfyldte kravene til indretning
af handicaptoiletter, og rejste en række andre byggetekniske spørgsmål, herunder om tagets
udformning – det burde være et skråt tag med hældning nedad mod bane 3 – og tagbelægningen,
indgange til skovhuset, herunder separat indgang til handicaptoilettet, mulig malet betongulvbelægning frem for trægulv, kloakering, varmtvandsforsyningen og reservation af et beløb til uforudsete udgifter, der – forudsat, at der var tale om et gennemarbejdet projekt – kunne ansættes til
5 procent af den samlede anlægsudgift.
Et sjette medlem gjorde opmærksom på, at toilettet i den foreliggende udformning allerede er
godkendt af kommunen, og at det vanskeligste problem havde været kloaktilslutningen.
Et syvende medlem spurgte, om bestyrelsen havde overvejet at få anbragt et færdigbygget hus i
stedet for at bygge på stedet. Hertil bemærkede dirigenten, at der var tale om en rimeligt simpel
bygning med punktfundament og uden isolering, som ikke ville kunne fås billigere som færdigbygget.
Et ottende medlem anerkendte, at den årlige driftsudgift var beskeden, og at de modtagne tilsagn
om tilskud var væsentlige. Medlemmet ville derfor ikke gå imod bestyrelsens ønske om et skovhus, selvom vedkommende grundlæggende ikke fandt, at det var nogen god idé, at en så lille
tennisklub prioriterede et sådant projekt i stedet for at bruge ledige midler på forbedringer af
klubhuset ved bane 1 og 2 og få juniorerne over til klubhuset, f.eks ved at anlægge en tredje
tennisbane ved klubhuset, så juniortræningen kunne finde sted der. Medlemmet anså ligeledes
argumenterne for et skovhus for at være tyndbenede og havde eksempelvis ikke oplevet
problemer af den i projektbeskrivelsen anførte art ved færdsel på stiforbindelsen mellem klub-

huset og skovbanerne. Desuden var der vel en risiko for, at hjemløse, som tidligere havde holdt til
ved klubhuset, nu ville få en mulighed for at slå sig ned ved skovhuset.
Et niende medlem gjorde opmærksom på, at toilettet i skovhuset ville være en gevinst også for
voksne, herunder ældre, medlemmer.
Et tiende medlem gav udtryk for støtte til bestyrelsens forslag, der ville skabe et hyggeligt miljø i
skoven, men håbede, at bestyrelsen også ville have opmærksomheden henledt på ønskværdige
baneforbedringer i form af nye netstolper og net.
Dirigenten konstaterede – med forsamlingens klare tilslutning ved en vejledende håndsoprækning
– at der var opbakning til bestyrelsesforslaget, som dermed var vedtaget.
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, 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 2019-2020:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

Årskontingent for seniorer: Uændret 1.075 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 1.500 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: 1.050 kr.
Ugentlig, indendørs juniortræning uændret én dag: 950 kr., to dage: 1.350 kr., tre
dage: 1.650 kr.
Leje af boldmaskine: Uændret 50 kr.
Gæstespil: Uændret 50 kr.
Kontingent for ugentlig vinterbane, prime time (kl. 17-20): Uændret 2.000 kr.
Kontingent for ugentlig vinterbane, øvrige timer: Uændret 1.000 kr.

Generalforsamlingen vedtog de af bestyrelsen foreslåede kontingenter, indskud og takster m.v.
uden bemærkninger.

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 bestyrelsesmedlemmer samt
1. suppleant er på valg i ulige årstal.
a. Valg af formand: Tom Nørskov var villig til genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg.
b. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer: Nina Timmermann, Vibeke Larsen og Mogens
Jørgensen er på valg og var villige til genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg.
c. Valg af 1. suppleant: Bjarne Jespersen var villig til genvalg. Bestyrelsen foreslog
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: Ole Koefoed Steen var villig til genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg.

b. Valg af revisorsuppleant: H.P. Hansen var villig til genvalg. Bestyrelsen foreslog
genvalg.
Generalforsamlingen vedtog bestyrelsens forslag.

9. Eventuelt
På opfordring fra et medlem bekræftede formanden, at det er en god idé at anvende bolde, der
har været brugt til holdkampe, til åben bane arrangementerne, og at bestyrelsen vil overveje,
hvordan det kan arrangeres.
Da der ikke var yderligere bemærkninger, erklærede dirigenten generalforsamlingen for afsluttet.

Taarbæk, den 14. marts 2019

Ordrup, den 15. marts 2019

Jens Stephensen, dirigent

Tom Nørskov, formand

