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Den 02.04.2019 
 
 

Referat 
Generalforsamling i Ringsted Tennisklub den 20. marts 2019   

 
 
Valg af dirigent: Bestyrelsens forslag om valg af Jørgen Berg til dirigent blev godkendt af generalforsam-
lingen med klapsalver. 
 
Der var fremmødt 19 medlemmer ud over 6 medlemmer fra bestyrelsen. 
 
Jørgen Berg åbnede generalforsamlingen og konstaterede, at denne var rettidigt indkaldt via mail 
til alle stemmeberettigede medlemmer. Opslag i klubhuset manglede, men blev ikke betragtet 
som et problem eftersom indkaldelse var udsendt pr. mail. 
 
Pkt 1.  Formanden aflægger beretning 
Svend aflagde en god og fyldig beretning for tennissæsonen 2018/19, bl.a. vedr. bestyrelsen og 
bestyrelsesarbejdet, aktiviteter, træning og turneringer i udendørs- og indendørssæsonen, 
samarbejde med Dansk Tennisforbund om ’Trænerhus’, klubmesterskaber, vedligeholdelse og 
forbedringer i tennisklubben, samarbejdet med Ringsted Sportcenter vedr. vedligeholdelse af 
tennisanlægget, samt kort om klubbens økonomi og medlemstallet i tennisklubben. 
 
Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev godkendt med klapsalver. 
 
Der var en lille gave til Nikolaj og Sanne med tak for indsatsen omkring bestyrelsesarbejdet. 
 
Den fulde beretning er medtaget som bilag til referatet. 
 
Pkt. 2.  Kassereren forelægger regnskabet 
Bo forelagde årsregnskabet 2018 for tennisklubben, som viser et resultat på -5.461.69 kr. 
 
Bo fremhævede udvalgte poster fra resultatopgørelsen med særligt fokus på afvigelser ift. regn-
skabet for 2017, bl.a. øgede indtægter fra vintertræning for børn, lokaletilskud, som relaterer sig 
til udgifter i 2017, og hvor det noget større tilskud i 2017 er begrundet i at der blev lagt nyt tæppe 
i hallen. Sponsorater har der ikke været i 2018 hvorimod klubben havde sponsorindtægter i bl.a. 
2016 og 2017 - det medfører, at de bannere, der er opsat på hegnet rundt om udendørs-banerne, 
bliver fjernet. Samlet udgør indtægterne i alt 532.255,61 kr. imod 684.927,72 i 2017. 
 
Tilsvarende gennemgik Bo de tennisrelaterede omkostninger, omkostninger ifm. hal/klubhus, ad-
ministration mv., og fremhævede udvalgte poster, bl.a. udgifter til bolde og træningsudstyr, som 
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svinger noget fra år til år, idet der hvert andet år indkøbes større partier, som rækker til mere end 
ét års forbrug. Udgifter til trænere er steget noget ift 2017, bl.a. begrundet i samarbejdet med DTF 
om ’Trænerhus’, hvilket er prioriteret for at kunne tilbyde børn/juniorer kvalificerede trænings-
muligheder.  
 
Omkostninger ifm. hal og klubhus er noget mindre end i 2017, og det samlede resultat på udgifts-
siden udgør 537.717,30 kr. imod 605.709,39 i 2017. 
 
Kjeld bemærkede supplerende, at Ringsted Sportscenter har afholdt udgifter på 35.000 kr. til nye 
rekvisitter til udendørsbanerne. 
 
Der var ingen bemærkninger til årsregnskabet, som blev godkendt med klapsalver. 
 
Pkt. 3. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen bemærkede, at der ikke er foretaget kontingentforhøjelser i flere år, men fandt at 
tiden nu er inde til at forhøje kontingentet i småbidder. 
 
Der blev fremsat forslag om at forhøje alle kontingentsatser med 25,- kr. årligt bortset fra en 
enkelt sats, der foreslås forhøjet med 50,- kr. årligt.  
 
Generalforsamlingen tiltrådte forslaget om kontingentforhøjelser, der herefter udgør følgende for 
den kommende sæson (helårs): 
 
Ø Seniorer    1.150,- kr. 
Ø Ungseniorer (19-24 år)     650,- kr. 
Ø Børn og Juniorer (0-18 år)        650,- kr. 
Ø Seniorer, formiddag      650,- kr. 
Ø Familiemedlemskab 2 (2 voksne + børn) 2.650,- kr.  (forhøjet med 50 kr.) 
Ø Familiemedlemskab 1 (1 voksen + børn) 1.525,- kr. 

 
Pkt. 4. Indkomne forslag 
Der var ingen forslag. 
 
Pkt. 5. Valg til bestyrelsen 
Efter tur er følgende på valg: Kjeld Westergaard, Nikolaj Hansen og Bo Grønhøj Stigaard. Kjeld og 
Bo er villige til genvalg.  
 
Bestyrelsen foreslog Hans Rindal i stedet for Nikolaj, der udtræder af bestyrelsen. 
 
Generalforsamlingen tiltrådte med klapsalver, at Kjeld og Bo blev genvalgt til bestyrelsen for en ny 
2-årig periode samt at Hans Rindal indtræder som nyt medlem i bestyrelsen for en 2-årig periode. 
 
Sanne Pedersen har valgt at udtræde i utide, og der skal vælges et medlem for 1 år.  
 
Bestyrelsen foreslog Elsebeth Gade, der har været suppleant det forgangne år. 
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Generalforsamlingen tiltrådte med klapsalver, at Elsebeth indtræder som nyt medlem for en 1-årig 
periode. 
 
Pkt. 6. Valg af 1 suppleant 
Bestyrelsen foreslog Tommy Brostrøm som suppleant. 
 
Generalforsamlingen tiltrådte med klapsalver, at Tommy indtræder i bestyrelsen som suppleant 
for en 1-årig periode. 
 
Pkt. 7. Valg af 2 revisorer 
Bestyrelsen foreslog genvalg af de nuværende revisorer Jørgen Berg og Jørgen Frandsen. 
 
Begge blev genvalgt med klapsalver. 
 
Pkt. 8. Eventuelt 
Bo oplyste, at bestyrelsen gerne vil arbejde for at få flere børn til at spille tennis. Derfor stiller RT 
også op igen i år med tilbud om at børn kan prøve tennisspillet ved Ringsted Børnefestival, der 
bliver holdt omkring Ringsted Sportcenter den 25. maj. Herudover indgår klubben i et samarbejde 
med Valdemarskolen og Sct. Joseph Skole. 

Endvidere oplyste Bo, at bestyrelsen også gerne vil arbejde for at få flere voksenbegyndere. 

Valborg Sørensen bemærkede, at det vil være naturligt at lade børn, der deltager i sommertennis-
skole, blive medlemmer for resten af sæsonen. Bo oplyste, at det også har været praksis hidtil. 
 
På forespørgsel fra Merete Gyldensted oplyste Bo, at de enkelte børn - op til 24 år - som indgår i 
familiekontingentet, bliver registreret som medlemmer. 
 
Formanden takkede dirigenten for en velgennemført generalforsamling. Endvidere takkede 
formanden de afgående bestyrelsesmedlemmer, Nikolaj og Sanne for deres indsats og det gode 
samarbejde i bestyrelsen. 
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BILAG 
 
FORMANDENS BERETNING – SÆSONEN 2018/2019 
 
Kære medlemmer af Ringsted Tennisklub.  
 
Det er dejligt at se, at så mange vælger at møde op til generalforsamlingen. Vi tror på, at det ikke 
kun er de nærriges livret, ’gratis mad’, der trækker. På Generalforsamlingen kan alle medlemmer 
komme til orde, og man diskutere og stille spørgsmål til bestyrelsen. Generalforsamlingen er også 
hyggelig anledning til at mødes med sine tennisvenner og sammen glæde sig over at foråret med 
udendørstennis er lige om hjørnet.  
 
Bestyrelsen har bestået af Bo som kasserer, Nikolaj og Sanne som ansvarlige for ungdomsarbejdet, 
Kjeld Westergaard indtrådte sidste år og har været baneformand. Ingelise har været 
klubhusansvarlig og har selv sørget for at klubhuset altid fremstår rent og pænt. Elsebeth 
genindtrådte i bestyrelsen som suppleant ved sidste års generalforsamling. Hun har fungeret som 
sekretær og har omhyggelig ført foreningsprotokollen, som det hedder i vedtægterne - dvs. 
Elsebeth har skrevet referat af bestyrelsesmøderne, og de beslutninger, som er blevet truffet her. 
Jeg har selv har været formand. Bestyrelsesarbejdet er i Ringsted Tennisklub frivilligt og ulønnet 
arbejde. 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. Nikolaj og Sanne har valgt at udtræde af bestyrelsen, 
og jeg vil gerne sige dem mange tak for deres indsats i bestyrelsen. For Nikolajs vedkommende har 
det været i rigtig mange år, og for Sannes vedkommende har det været siden 2016. Hvis I skulle 
komme til at savne bestyrelsesarbejdet, så er det set før, at man kan gøre comeback.  
 
Bestyrelsen har i årets løb holdt 5 bestyrelsesmøder. Det lyder måske ikke af så meget, men dels 
er det en rutineret bestyrelse, og dels har vi løbende kontakt til hinanden og til medlemmerne, og 
vi har fundet en god måde til at få tingene til at glide, når bare vi har tennisklubben i tankerne i 
alle vores vågne timer.  
 
Vi startede sidste år udendørssæson med standerhejsning i godt vejr og med mange fremmødte 
og en slå-ind turnering den 29. april. En uges tid forinden var der klargøringsdag. Vi havde på det 
tidspunkt indkøbt en ny gasgrill og den gamle grill med tilhørende skorsten blev afmonteret og 
sendt på pension. 
  
Kjeld har i løbet af den tørre og varme sommer haft tæt kontakt med Ringsted Sportscenter om at 
få dem til at vande vores baner og bekæmpe ukrudtet. Det har til tider været hårdt arbejde, og på 
det tidspunkt, hvor der blev spillet Wimbledon udenfor London var et par af vores baner også ved 
at udvikle sig til græsbaner. Kjeld har på sin venlige facon fået etableret et godt samarbejde med 
Ringsted Sportscenter, så vi forventer, at der vil blive taget godt vare på vores grusbaner og anlæg 
til sommer. 
 
Bestyrelsen har i det forgangne år foretaget løbende vedligeholdelse og forbedringer i 
tennisklubben både ude og inde. Som en af de store ting har vi fået udskiftet belysningen i hallen 
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til energivenlig LED-belysning. Det udsprang faktisk af en diskussion på sidste års 
generalforsamling, som bestyrelsen, så tog action på. 
 
Bestyrelsen prioriterer at have en række tennis-aktiviteter, som passer til alle de forskellige 
medlemsgrupper. Vi har fortsat samarbejde med Dansk Tennisforbund, omkring det koncept, de 
kalder Trænerhus. Vi kalder det Henning, for det er det træneren hedder. Vi har købt dette 
koncept de seneste to år og har besluttet at fortsætte med det i den kommende sæson. Vi mener, 
at det er et nødvendigt og rigtigt tiltag for at kunne levere juniortræning herunder at kunne 
varetage forældrekontakt og sikre sammenhæng i tingene, som gør at børn og forældre får en god 
oplevelse, når de sender deres børn til tennis. Henning ringer bl.a. til forældrene, hvis børnene 
ikke kommer til træning. I flere tilfælde har det fået børnene tilbage på tennis-sportet,- i stedet 
for, at de ville være faldet fra. Vi har valgt at holde fast i at børnenes træning er gratis i 
udendørssæsonen. Det vil sige, at man som juniormedlem også har adgang til træning. Det er et 
rigtig godt tilbud – også sammenlignet med andre idrætsgrene. I Ringsted Tennisklub skal det ikke 
være pengene, der gør, at man ikke kommer til at spille tennis. 
 
Om eftermiddagen har der sæsonen igennem været mange børn og unge, som har deltaget i 
tennistræning. Henning er god til at organisere, så der foruden træningen også bliver mulighed for 
at børnene kan blive introduceret til turneringstennis – på en måde, der er afstemt i forhold til 
deres alder og niveau. Klubben har også ligesom tidligere afholdt 2 tennis-sommerskoler. Der var i 
alt 64 børn, som deltog i den aktivitet.  
 
Vi har mærket den øgede aktivitet i juniorafdelingen, - også i vintersæsonen, hvor der er flere børn 
end tidligere, der har gået til tennis.  
 
Henning har også her i vinter introduceret familie-tennis, som et nyt tiltag. Det har været prøvet et 
par gange, og vi skal evaluere på, hvor stor interessen har været. Det er vores håb, at Henning 
sammen med klubbens øvrige trænere – kan få juniorafdelingen til at vokse endnu mere, så rigtig 
mange børn får mulighed for at lære at spille tennis – og at klubben kan sikre sig nogle 
medlemmer i mange år frem. Trænerhus samarbejdet har også givet mulighed for at benytte 
Henning som træner til de voksne. 
 
Et andet sted vi har gjort en indsats er i forhold til at introducere nye medlemmer til tennis. Vi har 
to gange i løbet af sæsonen udbudt voksen-begynder instruktion.  Bo, Nikolaj og jeg selv har haft 
fornøjelsen af at introducere tennis til de voksne begyndere. Særligt på holdet i august var der 
nogle af deltagerne, som fik lyst til at fortsætte som medlemmer i klubben. 
 
Ingelise, Elsebeth og Kjeld igangsatte i starten af sæsonen et tiltag med formiddagstennis for +55 
segmentet om mandagen. Det blev en meget god aktivitet med mange deltagere og god tennis. 
Det løb fra maj måned og fortsatte helt frem til september. 
 
Klubben deltog i starten af sæsonen for første gang i den landsdækkende Tennissportens Dag. Det 
er en samlet charmeoffensiv, som indgår i en strategi om at få 10.000 nye tennisspillere på 
landsplan. Vi holdt åbent hus i starten af maj, og fik ved den lejlighed besøg af 15-20 
interesserede. Der var både nye og garvede tennisspillere, som havde lyst til at komme i gang med 



 6 

tennis. Det gav nogle nye medlemmer, så vi har besluttet at gentage successen igen i år. Det 
foregår den 4. maj fra 10.00-15.00. Send gerne venner og bekendte op i klubben. Det er en god 
lejlighed til at stifte bekendtskab med tennis som en sport for alle. 
 
På turneringssiden har vi i år i seniorrækkerne haft hold tilmeldt sammen med Næstved 
Tennisklub. Førsteholdet vandt faktisk rækken i 3. division Øst. Det er en meget flot præstation. I 
næste sæson skal de så spille i 2. division, og det er mig bekendt det højeste rangerende hold 
klubben nogensinde har haft. Turneringsstrukturen er lavet lidt om, så de ældre medlemmer kan 
diskutere hvordan ’det gamle hæderkronede 3. divisionshold’ rangerer i forhold til nutidens 2. 
division. Når man når en vis alder, så synes man, at alt var bedre i gamle dage – har jeg hørt. 
 
2. og 3. holdet klarede sig også flot i turneringen. 2. holdet sluttede i deres række som nummer 2, 
og 3. holdet sluttede midt i rækken. I eget Ringsted-regi har vi haft et motionisthold, som 
traditionen tro også har gjort det rigtigt godt. De sluttede på en andenplads i en række med 8 
hold. I U12-14 havde vi to hold. Det ene hold sluttede på en flot 2. plads, mens det andet hold 
sluttede lidt under midten.  
 
Tillykke til alle de dygtige turneringsspillere. 
 
Sidst på sommeren blev der afholdt klubmesterskaber. Kaspar Rasmussen vandt finalen i 
herresingle over Casper Frederiksen. I herredouble vandt den samme Kasper Rasmussen sammen 
med Hans Rindal finalen over Nikolaj Hansen og Jacob Hansen. 
 
Tillykke til vinderne og finalisterne. 
 
Klubbens økonomi er fortsat sund og god. Det vil kasseren om lidt gå mere i detaljer med. Det 
store arbejde med at styre klubbens økonomi, hjemmeside og medlemsadministration 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 har haft en lille medlemsfremgang i 
Ringsted Tennisklub.  
 
I 2017 var vi 229 medlemmer og nu er vi 236 og vi har i bestyrelsen en forsigtig forventning om at 
fortsætte fremgangen i 2019. Men det kommer ikke af sig selv. Min vurdering er, at vi især på 
juniorsiden er nødt til at være meget aktive, blot for at fastholde medlemsantallet på status quo. 
Man kan håbe på, at vi kommer til at opleve en medlemsfremgang i kraft af det gode arbejde, som 
Trænerhus-samarbejdet over de seneste par år har sat i gang i klubben. Det kunne være dejligt, 
hvis snebolden rigtig kommer i gang med at rulle, så vi for alvor kan se en vækst i antallet af 
ungdomsmedlemmer. Jeg både håber og tror på, at vi har muligheden. 
  
Med ønsket om en god ny sæson for Ringsted Tennisklub og dens medlemmer vil jeg slutte min 
formandsberetning. 
 
Og så har jeg en lille gave til Nikolaj og Sanne. Tak for indsatsen til jer begge. 


