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Den 20.06.2020 
 
 

Referat 
Generalforsamling i Ringsted Tennisklub den 20. juni 2020 

 
 
Der var fremmødt 12 medlemmer ud over 5 medlemmer fra bestyrelsen. Forud for generalforsamlingen var 
der fællesspisning, hvor der blev serveret sandwich, øl/vand og kaffe/te. 
 

~  ~  ~ 
 
Valg af dirigent: Bestyrelsens forslag om valg af Jørgen Berg til dirigent blev godkendt af generalforsam-
lingen med klapsalver. 
 
Jørgen Berg åbnede generalforsamlingen og konstaterede, at denne var rettidigt indkaldt via mail 
til alle stemmeberettigede medlemmer samt opslag i klubhuset. Henviste til, at corona-krisen er 
årsagen til det sene tidspunkt for afholdelse af generalforsamlingen. 
 
Pkt 1.  Formanden aflægger beretning 
Formanden - Svend - bemærkede indledningsvist, at det formentlig er første gang i klubbens 115 
års lange historie, at klubben har været nødt til at udskyde en indkaldt generalforsamling og lukke 
tennisklubben helt og aldeles ned i en længere periode. Ringsted Tennisklub har i sin lange historie 
gennemlevet to verdenskrige og nu også en Corona krise, som også er årsagen til, at den afholdes 
udendørs, hvor det er muligt at holde god afstand. 
 
Svend aflagde herefter en god og fyldig beretning for tennissæsonen 2019/20, bl.a. vedr.  
 
§ De enkelte bestyrelsesmedlemmers rolle og bestyrelsesarbejdet. Der er afholdt 5 bestyrelses-

møder og øvrige samlinger, hvor der er udført praktisk arbejde ud over det arbejde, der vare-
tages i de udvalg, som den enkelte er ansvarlig for 

§ Standerhejsning og slå-ind-turnering den 28. april 2019 
§ Tennissportens dag - afholdt i maj måned - hvor interesserede kan komme og høre nærmere 

om udøvelsen af tennis og om klubben 
§ Samarbejdet med Ringsted Sport Center vedrørende vedligeholdelse af de udendørs tennis-

baner, herunder at Ringsted Tennisklub har bedt dem om at ansøge kommunen om etablering 
af bedre og mere miljørigtig belysning på udendørsbanerne (resultatet heraf er pt uafklaret, 
men ansøgningen er i proces og indgår i ønskerne til udførelse af kommunens anlægsarbejder) 

§ Ud- og indvendig vedligeholdelse og forbedringer i tennisklubben, bl.a. udskiftning af døre til 
omklædningsrummene, udskiftning af defekte brusearmaturer og udbedring af defekte 
udvendige nedløbsrør, tagreparationer mv 
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§ RT arbejder som en breddeklub og har i de senere år haft et samarbejde med Dansk Tennis-
forbund omkring det koncept, de kalder Trænerhus. Bestyrelsen har besluttet ikke at fortsætte 
samarbejdet i den kommende sæson. I stedet for er der indgået en aftale med Kasper Kofoed - 
fra Næstved - om at indtræde i rollen som klubbens cheftræner. Han skal bl.a. varetage 
ungdomstræningen i et samarbejde med klubbens egne ungetrænere 

§ Tennissommerskoler blev afholdt i henholdsvis uge 27 og 32 for i alt 61 børn 
§ Voksen-begynder instruktion både uden- og indendørs, som har været rigtig godt besøgt. Flere 

af deltagerne har valgt at fortsætte med tennis når sæsonen er gået fra udendørs til indendørs 
og igen fra indendørs til udendørs 

§ Formiddagstennis for +55 segmentet om mandagen i sommersæsonen, hvor der er blevet 
spillet turnering eller blot doublekampe, hvis man har været færre fremmødte. Der var lidt 
lavere deltagelse end i 2018. For samme målgruppe har der også været afholdt en fuldttegnet 
juleturnering i hallen 

§ På turneringssiden har seniorrækkerne haft hold tilmeldt sammen med Næstved Tennisklub. 
Førsteholdet spillede i 2. division Øst og sluttede som nr. 2 i rækken. Det er en meget flot 
præstation. 2. holdet, som også er blandet med Næstved spillere klarede sig også godt i 
turneringen og sluttede i deres række som nummer 3. Det rene Ringsted hold vandt deres 
række i år.  
I eget Ringsted-regi har vi haft et motionisthold, som traditionen tro også har gjort det rigtigt 
godt, dog var de ikke med helt i top i år. Desuden havde vi to damehold +45 i DGI turneringen 

§ Klubmesterskaber: Kasper Rasmussen vandt finalen i herresingle. I damesingle vandt Kirsten 
Paltoft finalen og i damedouble vandt Lene Stigaard og Kirsten Paltoft. I herredouble vandt 
Andreas Frederiksen og Casper Frederiksen. Tillykke til vinderne. 

§ Klubbens økonomi er fortsat sund og god. Klubben har realiseret et overskud på lidt over 
100.000 kroner. En særlig tak til Bo for det store arbejde med at styre klubbens økonomi, 
hjemmeside og medlemsadministration, som er varetaget på en meget engageret og 
kompetent måde. 

 
Svend sluttede beretningen med at glæde sig over, at Ringsted Tennisklub har haft en pæn 
medlemsfremgang i sæsonen. I 2018/19 var der 236 medlemmer imod 263 i sæsonen 2019/20 (en 
fremgang på hele 11,5%). De fleste af de nye medlemmer er juniorer.  
 
Svend orienterede i øvrigt om, at der har været nogle sonderinger i forhold til etablering af Padel 
Tennis i Ringsted Sport Center. Der er en planlagt ombygning af Ringsted Sport Center til ca. 35 
mio. kroner, som nu er sat på pause. Vi har ved et par lejligheder overfor politikere i Kultur og 
Fritidsudvalget og overfor bestyrelsen i Ringsted Sport Center gjort opmærksom på, at man bør 
overveje, om ikke man i forbindelse med denne ombygning skulle etablere Padel Tennis i Ringsted 
Sport Center. Der er ikke truffet nogen afgørelse, - heller ikke om klubbens rolle. Bestyrelsen har 
blot markeret, at vi godt vil indgå i en dialog herom, hvis det bliver aktuelt og Bo er netop trådt ind 
i bestyrelsen for Ringsted Sport Center for her at tale Ringsted Tennisklubs sag. 
 
Med ønsket om en god ny sæson for Ringsted Tennisklub og dens medlemmer sluttede Svend sin 
formandsberetning. 
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Svend tilkendegav samtidig en særlig tak til Hans og Kjeld for deres indsats omkring bestyrelses-
arbejdet i Ringsted Tennisklub. De vil efterfølgende modtage en lille erkendtlighed. 
 
Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev godkendt med klapsalver. 
 
Den fulde beretning er medtaget som bilag til referatet. 
 
Pkt. 2.  Kassereren forelægger regnskabet 
Kassereren - Bo - forelagde årsregnskabet 2019 for Ringsted Tennisklub, som viser et resultat på 
103.181,27 kr. 
 
Bo fremhævede udvalgte poster fra resultatopgørelsen med særligt fokus på afvigelser ift. regn-
skabet for 2018, bl.a.  
 
§ Aktivitetsniveauet er steget og har medført en indtægtsfremgang på godt 50.000 kr., bl.a. i 

forhold til  
- medlemskontingent, som er steget fra godt 49.000 kr. i 2017 til ca. 63.000 kr. i 2019 for 0-24  
  årige henholdsvis fra ca. 97.000 kr. i 2017 til knapt 117.000 kr. i 2019 for seniorer 
- salg af indendørs banetimer, som er steget godt 8.000 kr. ift 2018. 

§ Tilskud på 30.000 kr. fra Dansk Tennisforbund, som er anvendt til aktiviteter/rekvisitter under 
sommer tennisskolerne. 

 
På udgiftssiden er der ikke de store afvigelser fra år til år i forhold til ’direkte tennisomkostninger’. 
Udgifterne til ’trænere’ er steget godt 20.000 kr. i forhold til 2018, hvilket hænger sammen med 
øget udbud af træning for unge og voksne.  
 
Ringsted Tennisklub har en likviditet der indebærer, at der kan bruges penge på bl.a. renovering 
og vedligeholdelse af klubhuset, og hvor klubben i øvrigt får lokaletilskud fra Ringsted Kommune 
på 65 pct. af de afholdte udgifter. Udgifterne til vedligeholdelsesarbejder udgør ca. 65.000 kr. 
 
Udgifter omkring ’hal og klubhus’ er samlet reduceret med ca. 15.000 kr. i forhold til 2018. Bl.a. er 
el-udgifterne faldet med ca. 14.000 kr. som følge af installeringen af led-belysning i hallen.  
 
Bo fremhævede, at der er tale om et pænt resultat henset til, at der var behov for at generere et 
overskud på minimum 82.000 kr., idet der skal betales godt 81.000 kr. i afdrag på lån til 
KommuneKredit. 
 
Bo henviste afslutningsvist til, at gælden til KommuneKredit er reduceret fra ca. 380.000 kr. til 
godt 298.000 kr., herunder at lånet vil være fuldt afviklet i 2023. 
 
Der var ingen bemærkninger til årsregnskabet, som blev godkendt med klapsalver. 
 
Pkt. 3. Fastsættelse af kontingent 
Bo henviste til, at der i 2019 blev foretaget kontingentforhøjelser med 25,- kr. i forhold til de 
enkelte satser bortset fra en enkelt sats, der blev forhøjet med 50,- kr. årligt. 
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Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser henset til den fine medlemsfremgang til i alt 263 
medlemmer i 2019 imod 236 i 2018 - i 2015 udgjorde medlemstallet 222. 
 
Generalforsamlingen tiltrådte forslaget om uændrede kontingentsatser for alle medlemsgrupper  
for sæsonen 2020/21. 
 
Pkt. 4. Indkomne forslag 
Der var ingen forslag. 
 
Pkt. 5. Valg til bestyrelsen 
Efter tur er følgende på valg: Svend Erik Thomsen, Ingelise Svendsen og Elsebeth Gade. Alle er 
villige til genvalg.  
 
Generalforsamlingen tiltrådte - med klapsalver -  genvalg af alle tre tidligere bestyrelsesmed-
lemmer for en ny 2-årig periode. 
 
Kjeld Westergaard og Hans Rindal har valgt at udtræde af bestyrelsen før tid, og der skal vælges to 
nye medlemmer for 1 år.  
 
Bestyrelsen foreslog Tommy Brostrøm, der har været suppleant det forgangne år, samt Mathias 
Nørlund. 
 
Generalforsamlingen tiltrådte med klapsalver, at Tommy og Mathias indtræder som nye medlem-
mer for en 1-årig periode. 
 
Pkt. 6. Valg af 1 suppleant 
Bestyrelsen foreslog John Pedersen som suppleant. 
 
Generalforsamlingen tiltrådte med klapsalver, at John 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 han har deltaget i Generalforsamlingen i Ringsted Sport Center, og blev valgt til 
bestyrelsen, området for udendørssport. Herigennem vil det formentlig være muligt at påvirke 
bestræbelserne på at få etableret Padel-tennis. 
 
Svend takkede dirigenten for en velgennemført generalforsamling. Endvidere takkede formanden 
endnu engang de afgående bestyrelsesmedlemmer, Kjeld og Hans, for deres indsats og det gode 
samarbejde i bestyrelsen. 
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BILAG 
 
FORMANDENS BERETNING - SÆSONEN 2019/20 
 
Kære medlemmer af Ringsted Tennisklub.  
 
Det er så vidt jeg ved første gang i klubbens 115 års lange historie, at vi har været nødt til at udskyde en 
indkaldt generalforsamling og lukke tennisklubben helt og aldeles ned i en længere periode. Ringsted 
Tennisklub har i sin lange historie gennemlevet to verdenskrige og nu også en Corona krise.  
 
Velkommen til Generalforsamling. Hvor er det dejligt, at det igen er muligt at mødes med sine tennis 
venner. Vi har siden slutningen af april, hvor udendørsbanerne blev åbnet kunne spille tennis i klubben 
under iagttagelse af regler og retningslinjer fra regeringen, sundhedsmyndighederne, Dansk Idrætsforbund, 
Dansk Tennisforbund, Tennis Øst. Det har ikke været helt nemt, men jeg synes, at alle medlemmer i 
klubben har udvist ansvarlighed og tålmodighed og taget alle reglerne og retningslinjerne på en god og 
konstruktiv måde. Retningslinjerne er gradvist lempet og det seneste er, at der igen må spilles 
indendørstennis og vi igen kan åbne omklædning og bad. Vi beder naturligvis om at medlemmerne fortsat 
viser hensyn og agerer i overensstemmelse med de generelle anbefalinger – også i tennisklubben.   
 
Bestyrelsen har bestået af Bo som kasserer, Hans Rindal som ansvarlig for ungdomsarbejdet frem til 2. 
november, Kjeld Westergaard har været baneformand. Ingelise har været klubhusansvarlig og har sørget 
for at klubhuset altid fremstår rent og pænt. Elsebeth har været sekretær og har sørget for at alt er skrevet 
ned og dokumenteret i foreningsprotokollen. Elsebeth har også stået for motionisttennis. Tommy har været 
suppleant og har hjulpet til med lidt af det hele i klubben. Jeg har selv har været formand og efter Hans 
valgte at træde ud af bestyrelsen har jeg i en periode også været ungdomsformand – altså både ung og 
formand J 
  
Bestyrelsesarbejdet er i Ringsted Tennisklub frivilligt og ulønnet arbejde. Jeg vil gerne her sige en stor tak til 
alle i bestyrelsen for alt det gode arbejde og det fine samarbejde, som vi har haft igennem året.  
 
Kjeld har valgt at udtræde af bestyrelsen, og jeg vil gerne sige ham tak for indsatsen i bestyrelsen siden 
2017. Og jeg vil også gerne sige tak til Hans, selvom det var en kort tid han var i bestyrelsen i denne 
omgang. 
 
Bestyrelsen har i årets løb holdt 5 bestyrelsesmøder. Hertil kommer en række samlinger, hvor vi har udført 
forskelligt praktisk arbejde i klubben. 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.  
 
Vi startede sidste år udendørssæson med standerhejsning i godt vejr og med mange fremmødte – også nye 
medlemmer - og en slå-ind turnering den 28. april. Vi var kede af at vores bold-aftale partner, 
Yonex/Whitesport ikke var til stede på standerhejsningen. Det er en af grundene til at vi ikke har forlænget 
aftalen med Yonex. Vi har i denne sæson indledt samarbejde med Frihavnskompagniet, der forhandler 
Tecnifibre tennisudstyr. Vi har arbejdet sammen med dem før og har været tilfredse med samarbejdet, så 
det er dejligt at tage samarbejdet op med dem igen. De er her ikke i dag, men vil have gode priser på 
sortimentet, som også omfatter en kollektion med klubtøj, som kan fås med klubbens navn og logo. 
 
Inden standerhejsningen i 2019 havde der været klargøringsdag, så anlægget stod knivskarpt. Kort efter 
holdt vi Tennissportens Dag, som er blevet en god tradition, hvor vi åbner klubben for interesserede, der 
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gerne vil høre mere om hvordan man gør, når man går til tennis. Gæsterne får her mulighed for at prøve at 
spille på banerne. 
  
Vi har i samarbejde med Ringsted Sportscenter forsøgt at holde banerne gode og spilbare igennem 
sæsonen. Det har til tider været hårdt arbejde, og vi har en kamp med at få Ringsted Sportscenter til at 
varetage arbejdet med at holde vores grusbaner fine og fri for ukrudt. 
 
Vi forsøger at fastholde det gode samarbejde til Ringsted Sportscenter og har bedt dem om at ansøge 
kommunen om etablering af bedre og mere miljørigtig belysning på udendørsbanerne. Om ønsket bliver 
imødekommet ved vi ikke på nuværende tidspunkt, men det er i proces og indgår i ønskerne til 
anlægsarbejder. 
  
Bestyrelsen har i det forgangne år foretaget løbende vedligeholdelse og forbedringer i tennisklubben både 
ude og inde. Det er alt fra indvendige døre til omklædningsrummene, udskiftning af defekte 
brusearmaturer og udbedring af defekte udvendige nedløbsrør, tagreparationer mv. Når man har et 
gammelt klubhus, så skal man regne med at der skal ofres lidt penge på at holde det hele i orden. 
 
Bestyrelsen prioriterer at have en række tennis-aktiviteter, som passer til alle de forskellige 
medlemsgrupper. Vi opfatter os som en breddeklub og har i de seneste tre år haft et samarbejde med 
Dansk Tennisforbund, omkring det koncept, de kalder Trænerhus. Vi har besluttet at vi ikke fortsætter med 
det i den kommende sæson. Vi har allerede sidste år overfor DTF sagt, at vi ønskede at få en anden træner. 
Da de ikke har kunnet imødekomme dette ønske har vi valgt at opsige samarbejdet med DTF-Trænerhuset. 
Vi har fundet en god erstatning, idet vi fra sæsonens start har indgået en aftale med Kasper Kofoed om at 
indtræde i rollen som klubbens cheftræner. Han varetager i et samarbejde med vores egne ungetrænere at 
der er gode træningstilbud til vores børn og unge. 
  
Klubben har også ligesom tidligere afholdt 2 tennis-sommerskoler i uge 27 og 32. Der var i alt 61 børn 
fordelt på de to uger. Vi er allerede langt i planlægningen af årets tennisskoler, som også i år holdes i uge 
27 og 32. 
 
Et andet sted vi har gjort en indsats er i forhold til at introducere nye medlemmer til tennis. Vi har både 
udendørs og indendørs udbudt voksen-begynder instruktion.  Bo, Nikolaj og jeg selv har haft fornøjelsen af 
at introducere tennis til de voksne nye tennisspillere,- og disse hold har været rigtig godt besøgt. Flere af 
deltagerne har valgt at fortsætte med tennis når sæsonen er gået fra udendørs til indendørs og igen fra 
indendørs til udendørs. Vi har startet op med et nyt hold voksen-intro, hvor vi har 16 deltagere og flere 
endnu, som ikke nåede at få en plads.  
  
Der har ligesom sidste år været et tilbud om formiddagstennis for +55 segmentet om mandagen. Der var 
lidt lavere deltagelse end sidste år, men der er enten blevet spillet turnering eller blot doublekampe, hvis 
man har været færre fremmødte. Men gennem sæsonen har der været et godt tilbud om at mødes til god 
tennis og socialt samvær.  Også det er fortsat i gang i den nye sæson. 
 
Til den samme målgruppe har der også igen i år været afholdt en fuldttegnet juleturnering i hallen.  
 
På turneringssiden har vi i år i seniorrækkerne haft hold tilmeldt sammen med Næstved Tennisklub. 
Førsteholdet spillede i 2. division Øst og sluttede som nr. 2 i rækken. Det er en meget flot præstation.  
2. holdet, som også er blandet med Næstved spillere klarede sig også godt i turneringen og sluttede i deres 
række som nummer 3. Det rene Ringsted hold vandt deres række i år. Tillykke til alle holdene. 
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I eget Ringsted-regi har vi haft et motionisthold, som traditionen tro også har gjort det rigtigt godt, dog var 
de ikke med helt i top i år. Desuden havde vi to damehold +45 i DGI turneringen. De sluttede et stykke fra 
toppen. Jeg skal undlade at komme med forhastede konklusioner om, der er behov for, at der her skal 
sættes ind med mere målrettet og fokuseret træning. 
  
Sidst på sommeren blev der traditionen tro afholdt klubmesterskaber. Kasper Rasmussen vandt finalen i 
herresingle over Andreas Frederiksen. I damesingle vandt Kirsten Paltoft finalen over Hanne Matthiesen. I 
damedouble vandt Lene Stigaard og Kirsten Paltoft over Lene Teilgaard og Tine Vallentin. Mon ikke nogle af 
de helt unge tennispiger, som træner hårdt, snart kan true de rutinerede damespillere. 
 
I herredouble vandt Andreas Frederiksen og Casper Frederiksen over Nikolaj Hansen og Anders Worm. 
  
Tillykke til vinderne og finalisterne.  
 
Klubbens økonomi er fortsat sund og god. Klubben har realiseret et overskud på lidt over 100.000 kroner. 
Det vil kassereren 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 pæn medlemsfremgang i Ringsted 
Tennisklub i sæsonen.  
 
I 2018 var vi 236 medlemmer og nu er vi 263 (en fremgang på hele 11,5%). De fleste af de nye medlemmer 
er juniorer. Vi har i bestyrelsen en forsigtig forventning om at fortsætte fremgangen i 2020.  
 
Til sidst vil jeg orientere om, at der har været nogle sonderinger i forhold til etablering af Padel Tennis i 
Ringsted Sport Center. Der er en planlagt ombygning af Ringsted Sport Center til ca. 35 mio. kroner, som nu 
er sat på pause. Vi har ved et par lejligheder overfor politikere i Kultur og Fritidsudvalget og overfor 
bestyrelsen i Ringsted Sport Center gjort opmærksom på, at man bør overveje, om ikke man i forbindelse 
med denne ombygning skulle etablere Padel Tennis i Ringsted Sport Center. Der er ikke truffet nogen 
afgørelse, - heller ikke om klubbens rolle. Vi har blot markeret, at vi godt vil indgå i en dialog herom, hvis 
det bliver aktuelt og Bo er netop trådt ind i bestyrelsen for Ringsted Sport Center for her at tale Ringsted 
Tennisklubs sag. 
 
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 Kjeld og Hans. Tak for indsatsen til jer begge. 
 
 


