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Referat	  af	  Generalforsamling	  i	  Ringsted	  Tennisklub	  
Afholdt	  onsdag,	  den	  16.	  marts	  2016	  i	  Ringsted	  Sportcenter	  
	  
	  
Inden	  generalforsamlingen	  startede,	  var	  klubben	  vært	  for	  spisning	  for	  generalforsamlingens	  
deltagere.	  	  
I	  generalforsamlingen	  deltog	  20	  medlemmer	  af	  tennisklubben.	  
	  
Valg	  af	  dirigent:	  
Anders	  Jensen	  blev	  betroet	  hvervet	  som	  dirigent.	  Anders	  kunne,	  som	  det	  første	  konstatere,	  at	  
generalforsamlingen	  var	  indkaldt	  i	  henhold	  til	  vedtægterne.	  
	  
	  
1.	  Formanden	  aflægger	  beretning	  
Svend	  Thomsen	  redegjorde	  for	  klubbens	  virke	  i	  det	  forgangne	  år	  og	  udtrykte	  tilfredshed	  med	  
aktiviteterne	  i	  klubben	  i	  året,	  både	  hvad	  angår	  tennis	  aktiviteter	  og	  sociale	  aktiviteter.	  	  
Beretningen	  kan	  læses	  i	  sin	  fulde	  længde	  på	  side	  2	  og	  frem.	  	  
	  
Generalforsamlingen	  godkendte	  formandens	  beretning.	  
	  
2.	  Kassereren	  forelægger	  regnskabet	  
Bo	  Grønhøj	  Stigaard	  gennemgik	  regnskabet	  og	  svarede	  undervejs	  på	  afklarende	  spørgsmål.	  
Generalforsamlingen	  godkendte	  det	  fremlagte	  regnskab.	  
	  
3.	  Fastsættelse	  af	  kontingenter	  
Bestyrelsen	  foreslår	  uændrede	  kontingenter	  for	  2016/17	  sæsonen:	  
Seniorer:	  DKK	  1.125,-‐	  
Børn/juniorer	  (under	  25	  år):	  DKK	  625,-‐	  
Formiddag	  senior:	  DKK	  625,-‐	  
Familiemedlemskab:	  2	  voksne	  +	  x	  børn,	  DKK	  2.600,-‐	  
Familiemedlemskab:1	  voksen	  over	  25	  +	  x	  børn,	  DKK	  1.500,-‐	  
	  
Kontingentsatserne	  blev	  vedtaget	  af	  generalforsamlingen.	  
	  
4.	  Indkomne	  forslag.	  
Der	  var	  ikke	  kommet	  nogen	  forslag.	  
	  
5.	  Valg	  til	  bestyrelsen	  
Efter	  tur	  er	  følgende	  på	  valg:	  Svend	  Erik	  Thomsen,	  Ingelise	  Svendsen	  og	  Flemming	  Struve.	  
Flemming	  Struve	  modtog	  ikke	  genvalg.	  	  
	  
Svend	  Erik	  Thomsen,	  Ingelise	  Svendsen	  bliver	  genvalgt.	  Sanne	  Pedersen	  blev	  valgt	  ind	  som	  
nyt	  medlem	  af	  bestyrelsen.	  
	  
6.	  Valg	  af	  suppleant	  
Katrine	  Eldrup	  Sadowski	  blev	  valgt	  som	  suppleant.	  
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7.	  Valg	  af	  revisorer	  
Elsebeth	  Gade	  og	  Jørgen	  Berg	  blev	  genvalgt.	  
	  
	  
8.	  Eventuelt	  
De	  fremmødte	  medlemmer	  havde	  forskellige	  bemærkninger	  (ros	  og	  ris)	  til	  bestyrelsen:	  	  
	  

• Der	  bliver	  rengjort	  pænt	  i	  klubhuset	  og	  arealet	  uden	  om.	  Dog	  har	  dem	  der	  spiller	  
mandag	  formiddag	  været	  ude	  for,	  at	  hvis	  der	  har	  været	  et	  arrangement	  i	  klubhuset	  i	  
weekenden,	  så	  er	  der	  ikke	  blevet	  ryddet	  ordentligt	  op	  efter	  arrangementet.	  

• Der	  blev	  spurgt,	  om	  der	  ikke	  i	  forbindelse	  med	  standerhejsningen	  også	  kunne	  blive	  
solgt	  tennistøj	  ligesom	  der	  forhandles	  andet	  tennisudstyr.	  

• Gerne	  en	  klubturnering	  med	  større	  tilslutning	  fra	  klubbens	  medlemmer	  
• Der	  var	  for	  meget	  ukrudt	  på	  banerne	  i	  den	  forgangen	  sæson,	  og	  i	  nogle	  perioder	  var	  

der	  også	  meget	  vand	  på	  banerne.	  Hvis	  ikke	  Sportscentret	  bekæmper	  ukrudtet,	  kunne	  
bestyrelsen	  eventuelt	  arrangere	  en	  ”lugedag”.	  

• Om	  det	  kunne	  lade	  sig	  gøre	  at	  mødes	  med	  spillere	  fra	  Kværkeby	  her	  i	  klubben	  i	  
forbindelse	  med	  aftalte	  kampe/arrangementer	  mellem	  gruppe	  af	  spillere.	  

	  
Formanden	  takkede	  for	  bemærkningerne	  og	  lovede,	  at	  de	  ville	  indgå	  i	  bestyrelsens	  videre	  
arbejde.	  
	  
Dirigenten	  takkede	  for	  god	  ro	  og	  orden	  og	  erklærede	  generalforsamlingen	  for	  afsluttet.	  
	  
Afslutningsvis	  overrakte	  formanden	  vingave	  til	  Flemming	  Struve	  og	  Henny	  Rasmussen	  for	  
deltagelse	  i	  bestyrelsesarbejdet,	  samt	  til	  Anders	  Jensen	  for	  at	  have	  påtaget	  sig	  hvervet	  som	  
dirigent.	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
	  
FORMANDENS	  BERETNING	  –	  SÆSONEN	  2015	  
	  
Kære	  medlemmer	  af	  Ringsted	  Tennisklub.	  	  
	  
Det	  er	  dejligt	  at	  se,	  at	  så	  mange	  har	  valgt	  at	  møde	  op	  til	  generalforsamlingen,	  som	  jo	  er	  
foreningens	  højeste	  besluttende	  myndighed.	  Generalforsamlingen	  er	  desuden	  en	  formel	  
anledning,	  hvor	  bestyrelsen	  skal	  stå	  til	  ansvar	  overfor	  medlemmerne	  i	  forhold	  til	  den	  måde,	  
klubben	  er	  blevet	  drevet	  på	  igennem	  det	  seneste	  år.	  Og	  så	  er	  det	  en	  hyggelig	  anledning	  til	  at	  få	  
hilst	  på	  nogle	  af	  sine	  tennisvenner	  og	  sammen	  glæde	  sig	  over,	  at	  det	  gode	  vejr	  og	  den	  nye	  
udendørs	  tennissæson	  er	  lige	  om	  hjørnet.	  
	  
Ringsted	  Tennisklub	  har	  i	  modsætning	  til	  mange	  andre	  moderne	  organisationer	  ikke	  gjort	  så	  
meget	  ud	  af	  at	  udarbejde	  visioner,	  strategier	  og	  handleplaner.	  Vi	  har	  hverken	  en	  2020-‐plan	  
eller	  et	  reformprogram.	  Men	  når	  man	  ser	  tilbage	  på	  et	  år,	  så	  tegner	  der	  sig	  ud	  fra	  de	  mange	  
handlinger	  et	  billede	  af,	  hvad	  det	  er	  for	  en	  strategi	  og	  retning,	  som	  den	  valgte	  bestyrelse	  har	  
forfulgt.	  Jeg	  vil	  i	  min	  formandsberetning	  se	  tilbage	  på	  året	  2015	  ved	  at	  fremhæve	  nogle	  af	  de	  
mange	  beslutninger	  bestyrelsen	  har	  truffet	  om	  stort	  og	  småt	  og	  se	  tilbage	  på,	  hvordan	  det	  er	  
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lykkedes	  at	  få	  beslutningerne	  udmøntet	  i	  konkrete	  handlinger	  –	  som	  jo	  i	  sidste	  ende	  er	  det	  der	  
tæller.	  På	  den	  måde	  vil	  jeg	  tegne	  et	  billede	  af	  Ringsted	  Tennisklubs	  retning	  og	  strategi	  i	  2016	  -‐	  
en	  tid,	  hvor	  mange	  danske	  tennisklubber	  kæmper	  med	  faldende	  medlemstal,	  mangel	  på	  
frivillige	  og	  mismod	  og	  rådvildhed	  med	  hensyn	  til	  at	  finde	  midler	  til	  at	  vende	  den	  negative	  
udvikling.	  
	  
Bestyrelsen	  har	  bestået	  af	  Bo	  som	  kasserer,	  Nikolai	  som	  ungdomsformand,	  Flemming	  som	  
baneformand	  assisteret	  af	  Mogens,	  som	  har	  haft	  kontakten	  til	  Ringsted	  Sportscenter,	  Ingelise	  
som	  klubhusansvarlig,	  Mogens	  som	  sekretær,	  Henny	  som	  suppleant	  og	  jeg	  selv	  som	  formand.	  
Bestyrelsesarbejdet	  er	  frivilligt	  og	  ulønnet	  og	  jeg	  vil	  gerne	  starte	  min	  beretning	  med	  at	  sige	  en	  
stor	  tak	  til	  alle	  i	  bestyrelsen	  for	  det	  gode	  samarbejde,	  som	  vi	  har	  haft	  igennem	  året.	  
	  
Tilløbet	  til	  udendørssæsonen	  startede	  traditionen	  tro	  med	  at	  der	  blev	  holdt	  klargøringsdag	  
sidst	  i	  april.	  Det	  var	  igen	  i	  år	  mødt	  medlemmer	  frem	  for	  at	  hjælpe	  bestyrelsen	  med	  rengøring	  
og	  klargøring,	  så	  klubhus	  og	  anlæg	  kunne	  stå	  flot	  og	  klargjort	  til	  standerhejsning	  og	  
sæsonstart.	  Tak	  til	  de,	  der	  hjalp	  til	  med	  dette	  vigtige	  arbejde.	  	  
	  
Vi	  fik	  banerne	  åbnet	  i	  slutningen	  af	  april	  og	  holdt	  standerhejsning	  den	  26.	  april	  med	  et	  rigtigt	  
flot	  fremmøde.	  Det	  er	  en	  gammel	  tradition	  i	  Ringsted	  Tennisklub	  at	  starte	  sæsonen	  på	  den	  
måde,	  og	  det	  er	  noget	  bestyrelsen	  prioriterer	  og	  er	  derfor	  glade	  for,	  at	  så	  mange	  af	  
medlemmerne	  mødte	  op	  på	  denne	  dag.	  
	  
Der	  er	  i	  løbet	  af	  sæsonen	  foretaget	  vedligeholdelse	  og	  forbedringer	  på	  vores	  dejlige	  anlæg.	  Op	  
til	  sæsonstarten	  blev	  der	  indkøbt	  nye	  møbler	  til	  klubhuset,	  udskiftet	  brusearmaturer	  i	  
baderummene	  og	  sørget	  for	  at	  der	  var	  nye	  lyskilder	  i	  lamperne	  til	  at	  belyse	  udendørsbanerne.	  
Vi	  prioriterer	  i	  bestyrelsen	  at	  anlæg	  og	  klubhus	  holdes	  i	  god	  stand.	  I	  det	  daglige	  er	  det	  Ingelise	  
og	  Henny,	  som	  har	  sørget	  for	  at	  holde	  klubhuset	  pænt	  og	  rent	  herunder	  at	  opdrage	  på	  
medlemmerne,	  så	  vi	  alle	  hjælper	  til.	  En	  stor	  tak	  til	  Ingelise	  og	  Henny	  for	  dette	  arbejde.	  
	  
Vi	  har	  også	  udskiftet	  lamper	  og	  belysning	  i	  klubhuset	  herunder	  i	  omklædningsrummene,	  og	  vi	  
har	  fået	  udskiftet	  defekte	  armaturer	  i	  hallen.	  Der	  er	  dog	  allerede	  behov	  for	  at	  få	  kigget	  på	  
lamperne	  i	  hallen	  igen.	  I	  klubhuset	  er	  der	  opsat	  bevægelsescensorer,	  som	  gør,	  at	  man	  ikke	  
risikerer	  at	  glemme	  at	  slukke	  lyset,	  når	  klubhuset	  forlades.	  Vi	  har	  også	  fået	  repareret	  det	  
utætte	  tag	  i	  hallen,	  så	  problemet	  med	  indtrængende	  vand	  ser	  ud	  til	  at	  være	  løst.	  Vi	  har	  fået	  
mere	  sand	  på	  indendørsbanen,	  og	  det	  er	  lykkedes	  at	  få	  indført	  en	  vane	  blandt	  spillerne	  med	  at	  
banen	  fejes	  efter	  brug.	  Det	  forbedrer	  spilleoplevelsen	  for	  de	  næste.	  	  
	  
Klubben	  udskiftede	  lige	  op	  til	  sæsonstart	  hele	  sit	  IT-‐system	  herunder	  hjemmeside	  med	  
banebookingsystem.	  Systemet	  har	  nu	  en	  bedre	  integration	  af	  økonomi	  og	  
medlemsadministration	  og	  lægger	  op	  til	  at	  medlemmerne	  har	  let	  adgang	  til	  at	  betjene	  sig	  selv	  
via	  hjemmesiden,	  når	  de	  f.eks.	  skal	  tilmelde	  sig	  arrangementer	  og	  træning.	  Efter	  en	  kort	  
tilvænningsperiode	  og	  takket	  være	  Bos	  ihærdige	  og	  venlige	  brugersupport,	  er	  det	  min	  
opfattelse,	  at	  alle	  medlemmer	  er	  blevet	  glade	  for	  at	  bruge	  systemet.	  Klubben	  har	  i	  dag	  et	  
velfungerende	  system	  og	  en	  overskuelig	  og	  informativ	  hjemmeside.	  En	  stor	  tak	  til	  Bo	  for	  at	  
det	  nye	  system	  blev	  indført	  så	  smidigt	  og	  hurtigt	  som	  tilfældet	  var.	  
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Bestyrelsen	  prioriterer	  desuden	  at	  have	  en	  række	  tennis-‐aktiviteter,	  som	  passer	  til	  de	  
forskellige	  medlemsgrupper.	  Det	  er	  vigtigt,	  at	  der	  er	  noget	  for	  alle,	  så	  klubben	  ikke	  anvender	  
sine	  knappe	  ressourcer	  på	  nogle	  ganske	  få.	  	  
	  
For	  de	  voksne	  med	  familier	  har	  vi	  haft	  træningstilbud	  søndag	  formiddag	  og	  i	  samme	  tidsrum	  
har	  der	  været	  en	  motionistturneringtennis.	  Der	  har	  således	  været	  godt	  med	  liv	  på	  banerne	  om	  
søndagen	  –	  måske	  er	  det	  derfor,	  at	  der	  er	  så	  tomt	  i	  kirkerne.	  	  Der	  har	  været	  en	  gruppe	  af	  
ældre	  spillere,	  som	  har	  mødtes	  et	  par	  formiddage	  om	  ugen	  og	  der	  har	  været	  træning	  med	  
Christian	  Phillipsen	  for	  øvede	  seniorer	  og	  veteraner	  –	  et	  tilbud,	  som	  mange	  har	  deltaget	  i	  –	  og	  
været	  glade	  for.	  Endelig	  har	  der	  været	  muligheder	  for	  at	  deltage	  i	  Sjællands	  Tennis	  Unions	  
holdturnering,	  hvor	  klubben	  i	  år	  har	  haft	  et	  Sjællandsseriehold	  i	  herrerækken,	  et	  serie	  1	  hold	  i	  
mix-‐rækken,	  et	  serie	  1	  veteranhold	  i	  mix-‐rækken	  og	  et	  motionisthold	  (som	  vandt	  rækken).	  
Der	  har	  også	  været	  afholdt	  trænerkurser	  og	  sociale	  turneringer	  i	  DGI-‐regi.	  Et	  seniorhold	  
deltog	  desuden	  i	  DGI’s	  turnering	  og	  vandt	  rækken	  i	  overbevisende	  stil.	  
	  
Om	  eftermiddagen	  har	  der	  sæsonen	  igennem	  været	  mange	  børn	  og	  unge,	  som	  har	  deltaget	  i	  
tennistræning.	  Klubben	  har	  afholdt	  2	  sommerskoler	  -‐	  et	  tilbud	  til	  skolebørn	  om	  at	  deltage	  i	  
aktiviteter	  i	  tennisklubben	  i	  næsten	  en	  hel	  uge.	  Der	  skal	  lyde	  en	  stor	  tak	  til	  Nikolaj	  for	  at	  stå	  i	  
spidsen	  for	  alt	  juniorarbejdet,	  som	  bestyrelsen	  prioriterer	  højt.	  	  
	  
Der	  har	  sidst	  på	  sommeren	  været	  afholdt	  klubmesterskaber.	  Jakob	  Andersen	  vandt	  her	  
seniorrækken	  i	  single	  og	  Lasse	  Hansen	  og	  Emil	  Vange	  vandt	  doublerækken.	  Henrik	  Holm	  
vandt	  veteranrækken.	  Vi	  har	  i	  bestyrelsen	  måttet	  konstatere,	  at	  det	  ikke	  er	  så	  mange	  af	  
medlemmerne,	  der	  prioriterer	  at	  deltage	  i	  klubmesterskaberne.	  Så	  vi	  har	  overvejet	  om	  man	  
skal	  tænke	  klubmesterskaberne	  på	  en	  ny	  måde.	  Men	  indtil	  videre	  har	  vi	  altså	  ikke	  fundet	  frem	  
til	  en	  model,	  som	  kan	  tilfredsstille	  alle,	  og	  har	  valgt	  at	  gennemføre	  turneringen	  med	  ret	  få	  
deltagere.	  
	  
Vi	  har	  i	  løbet	  af	  sommersæsonen	  haft	  nogle	  udfordringer	  med	  at	  holde	  banerne	  i	  god	  stand.	  
Der	  har	  i	  perioder	  været	  løse	  linjer,	  manglende	  grus,	  defekte	  net	  og	  vildtvoksende	  ukrudt.	  
Vedligeholdelsen	  af	  banerne	  sker	  i	  et	  samarbejde	  med	  de	  ansatte	  i	  Ringsted	  Sportscenter.	  
Bestyrelsen	  vil	  sætte	  ind	  i	  forhold	  til	  at	  få	  dette	  samarbejde	  til	  at	  fungere	  bedre	  ved	  at	  få	  
klarhed	  over	  ansvar,	  pligter	  og	  forventninger	  for	  at	  undgå,	  at	  banerne	  ikke	  vedligeholdes	  som	  
de	  skal.	  
	  
Hen	  over	  vintersæsonen	  –	  fra	  sidst	  i	  september	  har	  der	  også	  været	  god	  aktivitet	  i	  
Tennisklubben.	  Der	  er	  mange	  medlemmer,	  der	  har	  faste	  banetimer	  og	  der	  er	  herud	  over	  solgt	  
mange	  løse	  timer.	  Der	  har	  været	  træning	  for	  juniorerne	  i	  hverdagene	  og	  for	  veteranerne	  
fredag	  lørdag.	  Der	  har	  desuden	  været	  tilmeldt	  et	  tuneringshold	  i	  seniorrækken	  og	  i	  
motionistrækken.	  	  
	  
	  
Klubbens	  økonomi	  er	  sund	  og	  god.	  Det	  er	  helt	  afgørende	  vigtigt	  for	  at	  klubben	  kan	  
vedligeholdes	  og	  udvikles	  til	  glæde	  for	  medlemmerne.	  Det	  store	  arbejde	  med	  at	  styre	  
klubbens	  økonomi	  har	  Bo	  varetaget	  på	  en	  meget	  engageret	  og	  kompetent	  måde,	  og	  det	  skal	  vi	  
alle	  i	  Ringsted	  Tennisklub	  være	  ham	  meget	  taknemmelig	  for.	  
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Jeg	  vil	  slutte	  med	  at	  se	  på	  udviklingen	  i	  antallet	  af	  medlemmer	  i	  Ringsted	  Tennisklub.	  Siden	  
midt	  90’erne	  er	  antallet	  af	  tennisspillere	  i	  Danmark	  halveret	  fra	  ca.	  120.000	  til	  i	  dag	  knap	  
60.000.	  Så	  mange	  tennisklubber	  har	  tabt	  rigtig	  mange	  medlemmer.	  
	  
Vi	  havde	  i	  Ringsted	  Tennisklub	  også	  mange	  medlemmer	  i	  midten	  af	  90’erne	  og	  medlemmerne	  
med	  høj	  anciennitet	  kan	  berette	  om	  de	  glade	  dage,	  hvor	  man	  havde	  ventelister	  for	  folk,	  som	  
gerne	  ville	  meldes	  ind	  i	  Tennisklubben.	  I	  2013	  havde	  vi	  198	  medlemmer	  og	  det	  er	  steget	  en	  
smule	  både	  i	  2014	  og	  i	  2015.	  Vi	  har	  således	  nu	  222	  medlemmer	  og	  forventer	  også	  en	  lille	  
fremgang	  i	  2016,	  men	  ikke	  noget	  der	  gør,	  at	  det	  bliver	  svært	  at	  få	  adgang	  til	  en	  ledig	  bane.	  Min	  
vurdering	  er,	  at	  den	  lille	  medlemsfremgang	  faktisk	  er	  meget	  godt	  taget	  i	  betragtning	  at	  mange	  
andre	  klubber	  er	  gået	  tilbage.	  Slagelse	  Tennisklub	  er	  i	  samme	  periode	  gået	  fra	  440	  
medlemmer	  til	  i	  dag	  at	  have	  190	  medlemmer	  og	  altså	  færre	  end	  os.	  Det	  til	  trods	  for	  at	  de	  råder	  
over	  4	  indendørsbaner	  og	  har	  satset	  på	  at	  være	  arrangør	  af	  Davis-‐cup	  tennis	  og	  faktisk	  blev	  
kåret	  som	  årets	  tennisklub	  af	  Dansk	  Tennisforbund.	  Set	  i	  det	  lys	  er	  vores	  lille	  
medlemsfremgang	  ikke	  dårligt.	  Og	  det	  er	  noget	  vi	  fortsat	  skal	  arbejde	  på.	  	  
	  
En	  rar	  atmosfære	  og	  ’value	  for	  money’	  i	  klubbens	  tilbud	  er	  efter	  min	  mening	  afgørende	  for	  at	  
fastholde	  de	  eksisterende	  medlemmer	  og	  tiltrække	  nye	  –	  det	  gælder	  såvel	  børn,	  unge,	  familier	  
og	  ældre	  medlemmer.	  Hvis	  vi	  alle	  sammen	  bidrager	  til	  den	  rare	  atmosfære	  og	  hjælper	  med	  at	  
give	  hinanden	  nogle	  gode	  oplevelser	  i	  klubben,	  så	  biddrager	  vi	  alle	  til	  at	  klubben	  kan	  fortsætte	  
den	  gode	  udvikling,	  hvor	  der	  kan	  leveres	  ’value	  for	  money’.	  I	  forhold	  til	  at	  levere	  ’value	  for	  
money’	  vil	  jeg	  også	  nævne,	  at	  bestyrelsen	  har	  prioriteret,	  at	  prisen	  på	  medlemskabet	  ikke	  er	  
steget	  ret	  meget	  i	  snart	  mange	  år.	  	  
	  
Med	  ønsket	  om	  en	  god	  ny	  sæson	  for	  Ringsted	  Tennisklub	  og	  dens	  medlemmer	  vil	  jeg	  slutte	  
beretningen	  2015.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


