
                                                                                                                                                                 

 
 
                                                                                                                                                   

Referat af generalforsamling i Ringsted Tennisklub 

Afholdt onsdag d. 21/3 2018 kl. 18.00 i Ringsted Sportscenter 

 

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

I generalforsamlingen deltog 30 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 3 til 5. 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 2018/19: 
Seniorer: 1.125 kr. 
Børn/juniorer (under 25 år): 625 kr. 
Formiddag/vinter senior: 625 kr.  
Familiemedlemsskab 2 voksne og x børn: 2.600 kr. 
Familiemedlemsskab 1 voksen og x børn: 1.500 kr. 
Passivt medlemskab: 200 kr. 
 
Kontingenterne blev vedtaget af generalforsamlingen. 
 

4. Indkomne forslag 
 
Der var ingen indkomne forslag 
 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må være indsendt til formanden 
mindst 3 dage forud for at kunne optages på den ordinære dagsorden.  
 
 



                                                                                                                                                                 

 
 

 
5. Valg til bestyrelsen 

Efter tur er følgende på valg: Svend Erik Thomsen, Ingelise Svendsen og Sanne Pedersen – alle 
blev genvalgt til bestyrelsen. 
Mogens Simonsen er udtrådt i utide og Kjeld Westergaard blev valgt for 1 år. 
 

6. Valg af  1 suppleant 
Elsebeth Gade blev valgt som suppleant. 
 

7. Valg af 2 revisorer 
Jørgen Berg og Jørgen Frandsen blev valgt. 
 
 

8. Eventuelt 
 
Spørgsmål om belysning i hallen? I 2017 blev LED-løsning fravalgt pga. udskiftning af tæppe i 
hallen, men bestyrelsen vil kigge nærmere på muligheden i 2018. 
 
Spørgsmål om natsænkning af temperatur i hallen? Det findes allerede. 
 
Formanden takkede dirigenten for en velgennemført generalforsamling. Endvidere takkede 
formanden de afgående bestyrelsesmedlemmer, Katrine og Mogens for det gode samarbejde i 
bestyrelsen. 
 
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	
	
	
 
 
 
 



                                                                                                                                                                 

 
 
FORMANDENS BERETNING – SÆSONEN 2017/2018 
 
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. Der kan stilles spørgsmål, som kan sættes til afstemning på generalforsamlingen, og så er 
generalforsamlingen også en hyggelig anledning til at få hilst på nogle af de 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 2017/2018 ved at fremhæve nogle af de mange 
aktiviteter som er foregået i Ringsted Tennisklub – og se frem mod nogle af de ting, som jeg 
forventer, at der kommer til at ske indenfor den nærmeste fremtid. 
 
Bestyrelsen har bestået af Bo som kasserer, Nikolai og Sanne som ansvarlige for ungdomsarbejdet, 
Mogens har været baneformand – men valgte dog at udtræde af bestyrelsen den 24. august med 
den begrundelse, at der var et par bestyrelsesmøder, som han ikke kunne deltage i. Ingelise har 
været klubhusansvarlig, Katrine har været sekretær, og jeg selv har været 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. 
  
Vi startede sidste år udendørssæson med standerhejsning den 30. April 2017. Inden da var baner 
og anlæg klargjort, og mange af klubbens medlemmer var mødt frem for at hjælpe med at få 
tennissæsonen skudt i rigtigt i gang som traditionen byder. 
  
Bestyrelsen har i det forgangne år foretaget løbende vedligeholdelse og forbedringer på vores gamle 
klubhus og dejlige anlæg. En af de store ting har været, at vi har fået udskiftet tennistæppet i 
hallen. Det blev udskiftet i efterårsferien, uge 42 i oktober og er efter at det er blevet trådt til, så har 
jeg hørt fra mange, at det er rigtig godt at spille på. Hvis vi vedligeholder og fejer tæppet efter hver 
time, så forventer vi, at tæppet kan holde de næste små 15 år. Vi har fået en ekstraordinær støtte fra 
Ringsted kommune for at kunne gennemføre denne ret store investering. Mogens Simonsen var 
her den udfarende kraft, som sørgede for at få kommunens økonomiske opbakning til udskiftning 
af tæppet. Når vi kommer til regnskabet, så vil man se, at der under posten, Vedligeholdelse hal i år 
står et beløb på kr. 189.976,76. 
 
I det daglige er det Ingelise, som har sørget for at holde klubhuset pænt og rent. En stor tak til 
Ingelise for dette arbejde. Det er dejligt, når det er ordnet og pænt. 
 
Bestyrelsen prioriterer at have en række tennis-aktiviteter, som passer til alle de forskellige 
medlemsgrupper. For at løfte især juniorafdelingen har klubben i den forgangne sæson indgået et 
samarbejde med Dansk Tennisforbund, som har lancerede et nyt koncept, som de kalder 
Trænerhus. Vi har under dette koncept købt en træner og har haft stor glæde af at samarbejde med 
Henning Lundsfryd, som både er en erfaren tennistræner – og en ildsjæl i forhold til at igangsætte 
tennis for børn og unge. Henning har været i klubben to dage i sommerperioden – og en enkelt dag 
i vinterperioden. Bestyrelsen har besluttet, at fortsætte – og endda udvide samarbejdet, så Henning 
til den kommende sæson vil være i klubben to dage om ugen – både sommer og vinter. 
 



                                                                                                                                                                 

 
 
Vi har allerede mærket en øget aktivitet i juniorafdelingen, og det er vores håb, at Henning 
sammen med klubbens øvrige trænere – kan få skabt en stor juniorafdeling, hvor rigtig mange 
børn får mulighed for at lære at spille tennis – så klubben sikrer sig medlemmer i mange år 
fremover. 
 
På turneringssiden har det ikke været noget stort år for Ringsted Tennisklub. Vi har været nødt til 
at trække et par hold ud, som ellers var tilmeldt i forventning om at medlemmerne gerne ville ud og 
spille turneringskampe i weekenden. Det er en udfordring, som man også møder i mange andre 
tennisklubber, så Sjællands Tennis Union har fra i år indledt et samarbejde med Københavns 
Tennis Union for at skabe grundlag for at der fortsat kan spilles holdturnering et bredt udsnit af 
rækker fordelt på aldersgrupper og niveauer. Vi har i år på seniorsiden tilmeldt hold sammen med 
Næstved Tennisklub, og på juniorsiden sammen med Køge Tennisklub. Så der vil fortsat være 
mulighed for at spille turneringstennis for de spillere, der har lyst til det. 
  
Et enkelt flot resultat fra sidste sæson skal dog fremhæves. Klubbens motionisthold, med Elsebeth 
Gade som holdleder formåede at spille sig helt frem til finalen og tabte her knebent til et hold fra 
Harreskov Værløse. Ringsteds stolte motionister fik således en pokal for deres flotte andenplads i 
rækken. 
 
Om eftermiddagen har der sæsonen igennem været mange børn og unge, som har deltaget i 
tennistræning. Vi har mærket, at Henning er god til at organisere, så der har foruden træningen 
været en lang række aktiviteter, hvor også børn fra andre klubber har været i Ringsted Tennisklub 
til ”vild med kamp”, som et af koncepterne hedder. 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 og Sanne for at stå i spidsen for alt juniorarbejdet, som bestyrelsen prioriterer højt.  
 
 
Der har sidst på sommeren været afholdt klubmesterskaber. Emil Vange vandt for første gang 
seniorrækken i single. Det var i en spændende finalekamp, hvor Emil stod overfor en garvet 
turneringsspiller, Hans Rindal. Hos damerne vandt Kirsten Paltoft finalen over Hanne Matthiesen. 
Tillykke til vinderne og finalisterne. 
 
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 herudover solgt mange løse timer. Og 
der har været træning for juniorerne i hverdagene. 
 
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 beretningen med at glæde mig over, at vi stort set holder et uændret antal medlemmer 
i Ringsted Tennisklub. I 2014 var vi 210 medlemmer og det steg en smule både i 2015 og i 2016. Vi 
har således nu 229 medlemmer og forventer også en lille fremgang i 2018. Min vurdering er, at vi 
især på juniorsiden kommer til at opleve en medlemsfremgang i kraft af det gode arbejde, som 
Trænerhus-samarbejdet har været med til at sætte i gang i klubben. 
  
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 biddrager vi alle til at klubben kan fortsætte den gode udvikling.  
 
Vi holder standerhejsning søndag, den 29. april 2018 kl. 11.00 og ugen efter deltager klubben i 
Tennissportens Dag, det er lørdag den 5. Maj 2018. Denne dag vil bestyrelsen åbne dørene for nye 
medlemmer – men de nuværende medlemmer er også meget velkomne til at være med i klubben – 
og vise de nye, at Ringsted Tennisklub er et rart sted med masser af liv og tennisglæde. 
 
Med ønsket om en god ny sæson for Ringsted Tennisklub og dens medlemmer vil jeg slutte min 
formandsberetning. 
 
Svend Erik Thomsen 
 


