
                                                                                                                                                                 

 
 
                                                                                                                                                   

Referat af generalforsamling i Ringsted Tennisklub 

Afholdt onsdag d. 29/3 2017 i Ringsted Sportscenter 

 

Inden generalforsamlingen startede, var klubben vært for spisning for generalforsamlingens deltagere. 

I generalforsamlingen deltog 36 af klubbens medlemmer. 

 

Valg af dirigent:  

Stefan Eldrup Sadowski blev valgt til dirigent, og kunne som det første konstatere, at general-
forsamlingen 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 gennem året, både hvad angår tennis aktiviteter og sociale aktiviteter.  
Beretningen kan læses i sin fulde længde på side 5 og frem. Beretningen blev godkendt. 
 

2. Kasseren forelægger regnskabet 
Bo Grønhøj Stiggård genenmgik regnskabet og svarede undervejs på afklarende spørgsmål. 
Generalforsamlingen godkendte det  fremlagte regnskab. 
 

3. Fastsættelse af kontingenter 
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter for sæsonen 2017/18: 
Seniorer: 1.125 kr. 
Børn/juniorer (under 25 år): 625 kr. 
Formiddag senior: 625 kr.  
Familiemedlemsskab 2 voksne og x børn: 2.600 kr. 
Familiemedlemsskab 1 voksen og x børn: 1.500 kr. 
 
Kontingenterne blev vedtaget af generalforsamlingen. 
 

4. Indkomne forslag 
 
Forslag 1 – passivt medlemsskab	

Forslag til at lave et kontingent der hedder passivt medlem på kr.200. 

Motivation. Giver mulighed for at bevare sin tilknytning til klubben ved sygdom eller 
man ikke kan spille mere, eller man bare vil støtte klubben. 
 



                                                                                                                                                                 

 
 

Forslagsstiller: Søren Magnussen 
 
Forslaget blev vedtaget. Passive medlemmer har adgang til diverse arrangementer og 
stemmeret til generalforsamlingen. 
 
Forslag 2 – belysning 
Forslag til at tennisklubben undersøger om der er penge at spare på elektricitet ved at 
udskifte lysstofrør i hallen til LED evt. også udendørslys ved baner. 
 
Forslagsstiller: Søren Magnussen 
 
Bestyrelsen arbejder på sagen, så forslaget trækkes. 
 
Forslag 3 – klubmesterskab plus 55/60 
Kunne godt tænke mig en række for ældre til klubmesterskab evt. plus 55/60 
Motivation. Det er ikke sjovt at møde en yngre spiller og få en ordentlig "sæk" 
 
Forslagsstiller: Søren Magnussen 
 
Bestyrelsen vil udbyde en single og evt. en doublerække for +60 spillere. Arrangører er 
velkomne! Forslaget var ikke til afstemning. 
 
Forslag 4 – pensionistrabat på kontingent  
Undertegnede stiller forslag om kontingent for pensionister plus 65 med mulighed for at 
spille både dag og aften. 
 
Kontingentet forslås på kr.800. 
 
Motivation. Som det er nu kan man ikke spille om aftenen hvis man vil have nedsat 
kontingent, da der er en del medlemmer der kun spiller om dagen, men også kunne tænke 
sig at spille en gang imellem om aftenen, er dette ikke muligt uden at betale fuld 
kontingent. I mange foreninger er der pensionistrabat på kontingenter. 
 
Forslagsstiller: Søren Magnussen 
 
Forslaget var til afstemning og blev nedstemt. 
 
Forslag 5 – Installering af termostatventiler 
Besparelse på varme i klubhus/hal. 
 
Installering af nye termostatventiler i klubhus og hal.Ca 11stk kostpris 3190 kr. Danfoss eco 
living. Skulle kunne spare ca 20 procent. opvarmning 40.000 sparet kr.8000. Dette er kun 
hvis der ikke er natsænkning på anlægget. 



                                                                                                                                                                 

 
 

 
Ps. ventilerne kan monteres på 2 min pr stk. 
Forslagsstiller: Søren Magnussen 
 
Bestyrelsen arbejder videre med forslaget. Der kan evt. laves en kombination af spjæld og 
lys.  Forslaget var ikke til afstemning. 
 
Forslag 6 – opdeling af kontingent sommer og vinter 

Min	holdning	til	kontigentpriserne/medlemskabet	er	at	man	burde	fastsætte	en	pris.	Pr.	
sæson.		
I	princippet	har	jeg	betalt	625	kr.	for	et	helårs	medlem	skab,	som	jeg	faktisk	kun	benytter	
mig	af	udendørs.	Klubben	oplyser	på	hjemmesiden	at	man	kan	fra	1/8	få	det	til	325	kr.	
Derfor	burde	jeg	da	så	kunne	få	et	udendørs	kontigent	til	300	kr?	eller	lidt	mere.	i	år	har	jeg	
faktisk	betalt	for	at	have	et	kontigent	som	kun	bliver	benyttet	udendørs.	Jeg	har	samme	
holdning	i	år,	at	jeg	kun	gider	spille	udendørs.		
	
Jeg	føler	ikke	at	klubben	er	helt	vågne	når	det	glæder	kontigentbetalingerne.	Jeg	håber	at	i	
vil	bringe	dette	til	overvejelse,		
	
Næsten	alle	andre	klubben,	har	den	holdning	at	man	betaler	pr	sæson.	(link	til	hvordan	
Roskilde	gør)	http://roskildetennisklub.dk/kontingenter-og-banepriser/	
	
Forslagsstiller: Lasse Hansen 
 
Bestyrelsen har overvejet det og vil ikke nedsætte kontingentet til det halve. Vores 
kontingent er for hele året. Forslaget var ikke til afstemning. 
 
Der fremkom derudover et forslag om at alle de indkomne forslag omdeles til 
generalforsamlingen i papirform, da dette vil gøre det lettere at følge med i drøftelserne og 
afstemningerne. Alternativt kan forslagene sendes ud til medlememmerne sammen med 
indkaldelsen til generalforsamlingne, men dette vil dog kræve en  ændring af vedtægterne for 
klubben, da forslag så skal indmeldes noget tidligere end det er tilfældet i dag. 
 

5. Valg til bestyrelsen 
Mogens Simonsen, Nikolaj Hansen og Bo Grønhøj Stiggård blev alle genvalgt til bestyrelsen. 
 

6. Valg af  1 suppleant 
Katrine Eldrup Sadowski blev genvalgt som suppleant. 
 

7. Valg af 2 revisorer 
Jørgen Berg og Elsebeth Gade blev genvalgt. 
 
 



                                                                                                                                                                 

 
 

8. Evt. 
• Kan midterstroppen på udendørsbanerne fastgøres i jorden? 

Mogens undersøger mulighederne. 
• Hvorfor er der ikke skilte til tennis-centeret? Kan kommunen søges om dette? 

Bestyrelsen undersøger nærmere. 
• Hvis hækken klippes til max. 1 m højde vil banerne være mere synlige. Mogens 

spørger igen sportscenteret om dette er muligt. 
• Kan produktionsskolen bidrage med andet end overdækningen af terrassen? Det er 

landsby-pedel-ordningen, der har været i brug, og der er begrænsninger på, hvad der 
er omfattet af denne ordning. 

• Kommer der et velfungerende baneur udendørs til den nye sæson? Ja! 
• Er der overblik over gratister? Der spørges til nye ansigter om de er medlemmer, men 

det er et fælles ansvar for alle. 
• Forslag om skilt med teksten ”kun for medlemmer”, da nogle tror, at det er gratis at 

benytte banerne. 
• Kan der laves en folder med information om hvordan man melder sig ind i klubben, 

priser mv. ? Tine Vallentin tilbød at lave en folder til klubben ganske gratis! 
• Ros til Ingelise for et flot klubhus! 
• Det kan overvejes om klubben skal have en facebook-side, når den ikke opdateres? 

Medlemmer må gerne poste nyheder med relevans for klubben. 
• Er der planer om at hjemmesiden bliver mere mobilvenlig? Det er firmaet ”klub-

modul” der udvikler siden, så det afhægner af deres produktudvikling. 
  
 
Formanden takkede for god ro og orden og lovede at bemærkningerne ville blive taget med i 
bestyrelsens videre arbejde. 
 
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	



                                                                                                                                                                 

 
 
FORMANDENS BERETNING – SÆSONEN 2016/2017 
 
Kære medlemmer af Ringsted Tennisklub.  
 
Det er dejligt at se, at så mange vælger at møde op til generalforsamlingen. I det daglige er 
foreningens ledelse lagt i hænderne på bestyrelsen, men det er Generalforsamlingen, der kan vende 
tommelfingeren op eller ned bl.a. i spørgsmålet om, hvorvidt bestyrelsesmedlemmerne kan 
fortsætte. Og så er generalforsamlingen også en hyggelig anledning til at få hilst på nogle af sine 
gode tennisvenner, spise lidt mad og sammen glæde sig over, at foråret, det lune vejr og en ny 
udendørs tennissæson er lige om hjørnet. 
 
 
Jeg vil i min formandsberetning se tilbage på året 2016/2017 ved at fremhæve nogle af de mange 
aktiviteter som er foregået i Ringsted Tennisklub – og som jeg forventer kommer til at ske indenfor 
den nærmeste fremtid. 
 
Bestyrelsen har bestået af Bo som kasserer, Nikolai og Sanne som ansvarlige for ungdomsarbejdet, 
Mogens som er baneformand, Ingelise som klubhusansvarlig, Katrine som sekretær og jeg selv som 
er formand. Bestyrelsesarbejdet er frivilligt og ulønnet og jeg vil gerne her sige en stor tak til alle i 
bestyrelsen for det gode arbejde og det fine samarbejde, som vi har haft igennem året – til glæde 
for os og for klubbens medlemmer. 
 
Vi startede sidste år udendørssæson med standerhejsning den 1. maj. Inden da var baner og anlæg 
klargjort, og mange af klubbens medlemmer var mødt frem på denne dejlige solskinssøndag og få 
tennissæsonen skudt i gang som traditionen byder. 
  
Der har i det forgangne år været foretaget løbende vedligeholdelse og forbedringer på vores gamle 
klubhus og dejlige anlæg. En af de større ting har været et kloakarbejde, som var tiltrængt, idet der 
var fugtproblemer i skuret her bagved og lugtgener i klubhuset. Vi prioriterer i bestyrelsen at anlæg 
og klubhus holdes i god stand. I det daglige er det Ingelise, 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 for 
dette arbejde. 
 
Vi er netop gået i gang med at renovere/udskifte overdækningen. Det sker i et samarbejde med 
Ringsted Produktionsskole, som vil udføre arbejdet uden beregning – da det giver god mening i 
forhold til skolens elever – men det giver også rigtig god mening for Ringsted Tennisklub. 
 
Noget af det der kommer, vil være en udskiftning af underlaget i tennishallen. Tæppet er ved at 
være slidt og hullet, og reparation og lappeløsninger vil give dårlige opspring. Og som bekendt er 
det ofte de små marginaler, der afgør tenniskampe, så løsningen er her at udskifte tæppet. Inden 
det skal ske har bestyrelsen en opgave i at få Ringsted kommune medinddraget i den alvorlige del 
af festen, nemlig betalingen. Og det skal også afklares, om vi skal have samme type underlag igen,- 
eller vi skal over til et hurtigere hard-court underlag, som f.eks. Caroline Wozniacki befinder sig 
godt på. Jeg vil tro, at mange af vores medlemmer er glade for kunstgræsunderlaget, som jo dels er 
lidt langsommere og dels er mere skånsomt for benene. Men det kan vi evt. tage en lille debat om 
senere i aften. 
 
Et andet ønske er at forbedre lyset på udendørsbanerne. Det er egentlig ikke mere end et par år 
siden, at der blev skiftet lyskilder i standerne, men mange udtrykker, at lyset fortsat er 
utilstrækkeligt, når dagslyset forsvinder. Vi vil undersøge, om der på markedet findes velegnet 



                                                                                                                                                                 

 
 
belysning, som tilmed er energivenlig. I samme forbindelse vil vi undersøge om der er en idé i at 
udskifte belysningen i hallen.  
 
Klubbens kommunikation med medlemmer sker i høj grad gennem vores IT-system, som 
integrerer både økonomi, medlemsadministration, aktiviteter og hjemmeside. Via IT-systemet kan 
man betjene sig selv og med hjælp fra Bo, som det menneskelige ansigt bag systemet, så har vi et 
system, som fungerer godt og har været med til at gøre tennisklubben mere tilgængelig – for nye 
medlemmer, som overvejer indmeldelse i klubben.  
 
Bestyrelsen prioriterer at have en række tennis-aktiviteter, som passer til de forskellige 
medlemsgrupper. Det er vigtigt, at der er noget for alle.  
 
For de voksne har der søndag formiddag været et tilbud om voksen-begyndertræning og træning 
for de let øvede. I samme tidsrum har der været en motionistturnering, hvor der spilles double. Så 
der har været mange på banerne søndag formiddag. Der har torsdag aften været træning med 
cheftræner, 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 medlemmerne kunne 
deltage i Sjællands Tennis Unions holdturnering, hvor klubben i år har haft et Sjællandsseriehold i 
herrerækken (4. plads i rækken), et serie 1 hold i mix-rækken (sidstepladsen), et serie 1 veteranhold 
i mix-rækken +40 (4. plads i rækken) og et motionisthold (3. plads i rækken). Der har også været 
afholdt trænerkurser og sociale turneringer i DGI-regi.  
 
Om eftermiddagen har der sæsonen igennem været mange børn og unge, som har deltaget i 
tennistræning. Desuden har der været en række hygge-arrangementer for børnene med film, tennis 
og pizza som vigtige ingredienser. Klubben har afholdt 2 sommerskoler - et tilbud til skolebørn om 
at deltage i aktiviteter i tennisklubben i næsten en hel uge. Der har også været to juniorhold med i 
SLTU-turneringen. Et U14 hold sluttede som nr. 5 i rækken og et U18 hold, som sluttede som nr. 5 i 
rækken. Der skal lyde en stor tak til Nikolaj og Sanne for at stå i spidsen for alt juniorarbejdet, som 
bestyrelsen prioriterer højt.  
 
Som noget nyt, så har klubben i år haft et samarbejde med Ringsted Privatskole. Gennem et 
gavmildt sponsorat fra Per Akselbo fra Køgevejens fysioterapi fik vi mulighed for at tilbyde et 6 
ugers tennisforløb for alle skolens elever. Både skole, elever og forældre var meget glade for 
forløbet, hvor Mogens og Jørgen Berg hjalp til som trænere. Mange tak for det og mange tak til Per 
Akselbo for denne fine mulighed. Vi er spændte på at se, om nogle af børnene melder sig ind i 
klubben, når sæsonen starter. Så husk, hvis man har behov for at gå til fysioterapeut, så er 
Køgevejens Fysioterapi en af tennisklubbens gode venner. 
 
Der har sidst på sommeren været afholdt klubmesterskaber. Jakob Andersen vandt her 
seniorrækken i single i finalen over Hans Rindal. Hos damerne vandt Kirsten Paltoft finalen over 
Lene Grønhøj Stigaard. Tillykke til vindere og finalister. 
 
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 de voksne fredag og lørdag. 
 
Klubbens økonomi er fortsat 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. 



                                                                                                                                                                 

 
 
 
Jeg vil slutte med at glæde mig over en lille men støt fremgang i antallet af medlemmer i Ringsted 
Tennisklub. 
 
I 2014 havde vi 210 medlemmer og det er steget en smule både i 2015 og 2016. Vi har således nu 
240 medlemmer og forventer også en lille fremgang i 2017. Min vurdering er, at den lille 
medlemsfremgang faktisk er meget godt taget i betragtning at mange andre klubber er gået tilbage.  
 
Vi har en rar atmosfære i klubben, som efter min mening er 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 bidrager vi alle til at klubben kan fortsætte den gode udvikling. 
Jeg vil også nævne, at bestyrelsen har prioriteret at prisen på medlemskabet ikke er steget i snart 
mange år – og efterhånden er tennis i Ringsted blevet en billig motionsform.  
 
Med ønsket om en god ny sæson for Ringsted Tennisklub og dens medlemmer vil jeg slutte min 
formandsberetning. 
 

 


