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Generalforsamling 2016  
 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen inviterede John Jensen, Lokal politikker og peger på ham som dirigent. 

John takker kort for invitationen og siger ja til at være dirigent. 

 

2. Beretninger 

Formand Morten oplæser sine og udvalgenes beretninger. 

Beretningerne er vedhæftet referatet. 

 

Formand Morten takker tidligere formand Peter Borresen for hans indsats og overbringer en lille 

fransk vin tønde som tak. 

 

3. Rengskab 2015 

Kassereren præsenterer regnskaber for 2015. 

Kassereren fortæller at specielt træner udgifter og trænings indtægter er steget meget i forhold til 

budgettet, dette skyldes en meget større interesse for træning end forventet i 2014, plus 

arrangeringen af tennis camps som også har været et stort hit. 

 

På bundlinjen giver det et fint overskud på 14.300,16 kr. 

 

Regnskabet blev godkendt med enkelte spørgsmål til opstillingen af resultatopgørelsen som blev 

besvaret.  

 

Regnskabet er vedlagt  

 

3,1 budget 

Kassereren fremlægger budgettet for 2016. 

Kassereren fortæller at generelt er der blevet budgetteret konservativt. 

Kassereren fremlægger budgettet med et underskud på 43.000 kr. dette skyldes at Annex 

projektets udgifter alle tages i 2016, der bliver foreslået at man afskriver over en årrække i stedet, 

og derved få budgettet til at balancerer og ikke give underskud, og derfor vil kassereren 

implementerer denne plan i budgettet. 

 

Budgettet er vedlagt. 

 

Morten præsenterede et forslag til nyt kontingent, forslaget blev vedtaget og er vedhæftet 

referatet. 

 

Indkommende forslag. 

Bestyrelsen modtog forslag om lys på banerne. 

 

1. Forslag om etablering af lysanlæg på tennisbanerne. Forslag: Generalforsamlingen bemyndiger 

bestyrelsen til at bruge op til 120.000 kroner til etablering af et lysanlæg på to tennisbaner. 
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2. Drøftelse af etablering af lysanlæg på tennisbanerne. I det forløbne år har et udvalg under 

bestyrelsen arbejdet med priser og muligheder, herunder naboers indstilling, i forbindelse med 

etablering af lys på to tennisbaner. Forslagsstiller ønsker en vejledende drøftelse af mulighederne. 

Der blev snakket frem og tilbage om fordele og ulemper, her under anlægspris, driftsomkostninger, 

placering, udlejningsmuligheder, hal kontra lys m.m. 

 

Der blev stemt om forslagene, flertallet stemte nej til begge forslag. 

 

 

4. Valg af bestyrelsen 

formand – på valg: Morten Fritz Rasmussen blev valgt. 

Sekretær – ikke på valg: 

Kasserer – ikke på valg: 

Seniorudvalgsformand – på valg:  Jan Knudsen blev genvalgt. 

Ungdomsudvalgsformand – ikke på valg:  

 

5. Valg af to revisorer  

Sten Jørgensen og Peter Schat-holm blev genvalgt. 

 

6. Valg af revisor-suppleant 

Allan Svendsen blev genvalgt. 

 

7. Evt. 

Formand Morten præsenterede et tilbud om bygning af en tennishal, i samarbejde med Lynge og 

Blovstrød. 

Han fremlagde en plan for financieringen af hallens drift udgifter fremover, som ikke krævede flere 

medlemmer, dette var et stort hit 

 

Den 4 marts 2016, skal projektet præsentereres for Kultur og Idrætsudvalget. 

 

Motionistudvalgsformand Aage Bliddal opfordrer alle til at tænke sig om, om nogen vil være med i 

et baneudvalg, festudvalg og sponser udvalg. 

Der mangler også praktisk hjælp til bygning af Annex. 

Hvis der er nogen som har interesse eller hvis der er spørgsmål til udvalgene, så kontakt Aage 

Bliddal, motionist@alleroed-tennisklub.dk  

 

 

Formand Morten slutter af med at takke John for at komme og giver ham en gave på klubbens 

vegne. 

 

 

 

  

mailto:motionist@alleroed-tennisklub.dk
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Kontingenter 2016     

    

 Type Sommer Helårs 

 Senior 900 1200 

 Formiddagsmedlem 450 750 

 Ungsenior (18-25 år) 700 1100 

 Junior (0-18 år) 600 1000 

    

 Familerabat på voksenkontingent sommer 200 

 Familerabat på voksenkontingent helår 300 
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Beretning 2015 

Målt på kroner og ører steg vores aktivitetsniveau i 2015 med næsten 50%. Der er booket 13 % 
flere baner i 2015, og vi har fået hele 107 nye medlemmer. 

 I marts måned drog et hold spillere og trænere til Båstad, hvor de sammen havde en fantastisk 
weekend med masser af tennis og hygge. 

Udendørssæsonen kom noget kaotisk fra start, da vi i utide måtte tage afsked med vores 
nyansatte cheftræner. Gennem en advokat opsagde klubben kontrakten med øjeblikkelig virkning. 
Advokaten har aldrig siden hørt fra træneren, og i samråd med advokaten har vi vurderet, at sagen 
kan anses for lukket.  

Igen i år afviklede vi et succesfuldt Sankt Hans arrangement. Og denne gang med deltagelse af 
grundejerforeningen. Til gengæld sloges vi med kommunen om græsslåningen på marken. 
Græsset stod højt inden Sankt Hans, og vi fik meddelt at skulle græsset slås, skulle vi selv betale. 
Det gjorde vi så, for at konstatere at græsset blev slået af kommunen få dage efter vores 
arrangement. 

Som de fleste nok bemærkede, så havde vi besøg af kronprinsen til DM i kørestolstennis i 
mesterskabernes 20 års jubilæumsudgave. Det gav mange tavle timer for os frivillige, men man må 
sige, at det var alle timerne værd. Arrangementet klappede perfekt og gav en masse god omtale. 
Jørgen Warberg fik også andel i rampelyset, da han helt fortjent fik overrakt Kurt Nielsens 
vandrepokal af kronprisen. 

I september var tennissporten tilbage på programmet til klassekampen. Klassekampen har 
deltagelse af skoleklasser fra alle kommunens skoler fra 1. til 9. klasse. Tennisaktiviteten vær 
meget populær. Vi er med igen i år. 

I september holdt vi endnu en klubfest i flotte rammer på Kirkehavegård. Festen havde deltagelse 
af medlemmer i alle aldre. Det blev en sjov og underholdende aften. I år har vi igen booket 
Kirkehavegård, men her har vi begge sale, så der er plads til dobbelt så mange deltagere.  

I oktober drog endnu et hold spillere og trænere på camp. Denne gang i Slagelse. Turen blev en 
stor succes. Behzad ledede træningen og Lene og Carsten stod for planlægningen. 

Der kom også nye kunstværker til tennisparken. Jørgen og Kjelds flittige arbejde førte til, at vi i 
oktober kunne afsløre 2 nye kunstværker opstillet her udenfor klubhuset. De 2 har oprettet en 
frivillig forening, som arbejder for at skaffe endnu flere kunstværker til anlægget. Det næste ligger 
ude på marken bagved og venter på flere midler, så det kan stilles op foran hovedindgangen. 

Selv om kommunen vendte tommelfingeren ned til vores forslag om en privatfinansieret tennishal, 
arbejder vi ufortrødent videre for at få etableret en tennishal herude på marken. Formændene for 
kommunens tre klubber har fået foretræde for udvalget for kultur og idræt til deres næste møde. 
Her skal vi præsentere vores ideer og tanker til en tennishal. Jeg vil gerne under punktet eventuelt 
fortælle om de tanker vi har gjort os og måske få nye input, som kan gøre vores argumenter endnu 
skarpere. 
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I 2015 blev vi meldt ind i DGI. DGI har mange spændende tilbud, som vi forventer at gøre brug af 
fremover. 

Klubben har fået et nyt æresmedlem. Allerød tennisfonds formand John Larsen blev i sidste uge 
kåret til æresmedlem. Fonden som i starten blev kaldt flaskefonden har i år eksisteret i 25 år og 
har gennem årene støttet tennisklubben med næsten 300.000kr. Fondens formue blev i starten 
skabt på at samle tomme vinflasker i opstillede flaskecontainere. God formuepleje har også været 
medvirkende til at så mange penge er kommet klubben til gode. 

Seniortræning for holdspillere: 

I sommerperioden har der været arrangeret træning for holdspillerne mandag og onsdag fra 18-20. 

De bedste juniorer har deltaget i træningen om onsdagen sammen med seniorerne. 

Onsdagstræningen blev varetaget af træner Jens Egemose. 

 

Holdkampe og resultater: 

Vi har i 2015 (pga. mangel på damespillere) deltaget med rene dame- og herrehold i SLTU´s 

holdturnering. 

1. herrehold spiller i Sjællandsserien og blev nr. 4 i rækken. 

2. herrehold spiller i serie 4 og blev nr. 3 i sin række. 

Dameholdet spillede i Sjællandsserien, men havde problemer med at stille hold og rykkede 

desværre ned. 

Veteran 40+ (herre) blev nr. 3 i sin række. 

 

Klubmesterskaberne: 

Ligesom sidste år var vejret os nådigt stemt både ved de indledende kampe og på selve 

finaledagen. 

Dette betød, at såvel juniorer som seniorer kunne færdigspille de mange kampe inden for 

tidsgrænsen. 

På finaledagen var der forplejning i form af kaffe, brød øl og vand. 

Arrangementet forløb supergodt, men vi savner stadigvæk, at flere medlemmer lægger vejen forbi 

anlægget og ser nogle af de spændende kampe. 

 

Indendørstræning: 

I vintersæsonen træner 1. og 2. holdet hver søndag på 2 baner fra 10-12 i Hillerød Tennishal. 

Vi spiller 8 ad gangen, og ved sygdom eller andet fravær træder en reserve til. 
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Vi spillere er meget tilfredse med forholdene, men kunne selvfølgelig godt tænke os vores egen 

tennishal! 

 

Ungdom 

2015 blev endnu et godt - og travlt - år for ungdomsafdelingen. 

Det blev året hvor skolereformen for alvor slog igennem i form af lange skoledage, og gav nye 

udfordringer til alle idrætsforeninger og andre eftermiddagstilbud. 

Det blev året hvor klubben skiftede ungdomstræner hele to gange, med en noget kaotisk start på 

udesæsonen som følge, og ungdomsformand - igen. 

Det blev året hvor ungdomsafdelingen indførte brugerbetalt træning, med prisstigninger til følge 

for alle, som trænede mere end én time om ugen. 

For de fleste klubber ville det have kostet dyrt. For de fleste klubber har 2015 kostet dyrt. Men 

ikke for Allerød. For Allerød blev det endnu et år med fremgang. 

Det blev året hvor vi i løbet af sommeren rundede først 100 og siden 120 børn i træningsplanen, 

og selvom færre typisk træner om vinteren har vi i løbet af indesæsonen rundet 135 børn i 

træningsplanen. 

Det blev året hvor vi udvidede vores træningstilbud, så man nu kan starte i klubben allerede når 

man fylder 3 år, og få en ketsjer i hånden med det samme. 

I alt har vi nu 173 medlemmer i alderen 3-18 år. Det kan vi være stolte over. 

En stor del af fortjenesten ligger hos vores dygtige trænerteam. Vores cheftræner og ildsjæl 

Behzad, som driver tennisskolen sammen med 13 dygtige unge trænere, som selv er vokset op i 

klubben. Vores elitetrænere Hiwa og Philip, som hver uge leverer kompetent og inspirerende 

træning til klubbens unge talenter. Og ikke mindst vores formand Morten, som også selv formidler 

spillet hver uge. 

De hjalp vores unge spillere til at hente én guld- og tre bronzemedaljer ved SM i sommer. De er 

medvirkende årsag til at vi har seks unge spillere på top-100 ranglisterne, og én på top-50. De sad 

på tilskuerpladserne til mange af sommerens holdkampe, og heppede vores U14 B-række hold 

frem til SM-guld, med kun tre tabte kampe ud af 30. Men ikke mindst giver de støtte, vejledning 

og opmuntring på alle niveauer, og gør Allerød til en rar klub at spille i. Det skal de have tak for! 

I 2015 gentog vi mange succesfulde aktiviteter fra de forrige år. Vi holdt stævner og turneringer 

for klubbens spillere og mange tilrejsende. Vi holdt Friday Night arrangementer, hvor spillere 

mødes til tennis, fælles spisning og hygge. Vi holdt junior sommerfest, hvor både børn og forældre 

er med, og først forlader banerne når bolden ikke længere kan ses. Vi gentog vores sommerferie-

camp, som også er blevet en tradition, og som bliver udvidet yderligere i 2016. 
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Som noget nyt havde vi også flere weekend-camps på programmet. Både i Båstad i marts, i Allerød 

henover sommeren, og i Slagelse i oktober. Alle camps blev udsolgt og var store succeser, som vi 

håber at bygge videre på i år. 

De mange spillere og mange aktiviteter lægger et stort pres på klubbens ressourcer. 

Der skal mange frivillige medhjælpere til at arrangere, afvikle og transportere. Fra 

ungdomsafdelingen skal lyde en stor tak til alle, der hjalp til i 2015, uden at forvente noget til 

gengæld. I er en helt uundværlig ressource, som nogle desværre tager for givet. Vi håber I 

fortsætter med at støtte klubben i 2016 - og hvis I kender nogen der vil bage en kage, passe vores 

salgsbod i nogle timer eller hjælpe til på næste camp, så sig til! Vi kan bruge mange flere af jeres 

slags! 

Vi er også bevidste om at vi fylder meget på anlægget. I sommer lagde vi beslag på 49 banetimer 

om ugen alene til træning, selvfølgelig i den bedste spilletid. Derudover mange timer til vores 

stævner, turneringer, holdkampe, camps og andre arrangementer. Klubbens øvrige medlemmer 

skal vide, at vi i ungdomsafdelingen er meget bevidste om at vi fylder meget, og at vi hele tiden 

arbejder for at sikre, at der også er plads til jer andre. Vi håber på forståelse og tilgivelse, hvis vi 

indimellem fylder mere end vi burde. 

Ny ungdomsformand i klubben er Jakob Kruse. Jakob spiller selv tennis på motionistniveau og har 

tre piger, som alle spiller tennis i klubben. I er altid meget velkomne til at tage kontakt til Jakob, 

hvis I har spørgsmål eller kommentarer, ros eller ris. Om sommeren kan I ofte finde Jakob på 

anlægget - det er ham med den hvide Panama-hat. 

Motionist 

Club 40 havde i år deltagelse af Hillerød, Birkerød, Blovstrød, Gadevang, Nødebo og Allerød. Lynge 
måtte trække sig – de manglede damer ! 
Vi spiller skiftevis ude og hjemme, så det er rart at besøge udeholdene. 
Sæsonafslutningen blev holdt i Allerød 6. september i godt vejr. Morgenkaffe, spil på 5 baner og 
frokost med pizza og vin. 
I januar i år havde Club 40 Nytårskur i Hillerød Tennishal. Spil på blandede hold og til sidst 
boblevand samt kransekage. 
I 2016 har Lynge og gadevang meldt fra og Nødebo er usikker... De mangler damer ! 
  
Damer manglede der også til Kommunal Venskabsturnering, som blev afholdt i Allerød Tennisklub 
7.6. 
Vi kunne låne damer ud til Blovstrød og Lynge, så vi satte os grundigt på mix- og damedoublerne. 
“Allerød United”. 
I 2016 er det Lynges tur til at afholde turneringen. Spændende om de kan skaffe spillere nok; ellers 
må “Allerød United” igen træde til. 
  
  
Tirsdag-formiddag-spil og Torsdag Open kørte hele sæsonen – ja helt frem til uge 42. 
Det er en god måde som ny at lære klubben og de øvrige motionistspillere at kende, så bare mød 
op i 2016. 
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Flere og flere udtrykker tilfredshed med spillemåden; altså nyt spil starter hver ½ time. Så kan man 
møde for sent op med god samvittighed. 
Vi prøver mindst en gang om måneden at udvide med After-tennis: vinsmagning og udvidet tilbud 
af spisning. 
  
Store Bededag med varme hveder, Kr. Himmelfarts-spil, Sensommerspil er faste indslag i 
sæsonen. Åbent for alle, så hold øje med opslag og følg med på hjemmesiden. 
  
SLTU havde 3 hold tilmeldt. Her er vi ved at være frygtet ! Især hold 2 klarede sig virkelig godt. 
Tabe semifinalen med  mindst mulig margin. Lige kampe lige sæt, 2 partier for lidt. Hold 1 var også 
lige ved at gå videre. Nuetablerede hold 3 spillede en flot 1. sæson. 
 
IT Udvalg 
 
Ca. den 1. oktober 2015 overtog jeg formandsposten for IT Udvalget fra Jakob Kruse. Desuden er 
Gustaf Meldal nyt medlem i IT Udvalget. 
Vores primære fokus de sidste 3 måneder har været at opbygge en ny hjemmeside for klubben 
med opdateret og udvidet indhold. 
Vi forventer at den nye hjemmeside går i luften i løbet af februar måned. 
  
Vi har desuden fået ryddet op i vores domæne registreringer og web hotel abonnementer. 
  
I foråret blev der igangsat en undersøgelse af mulighederne for at få MobilePay i klubben, og 
MobilePay er nu klar til brug. 
  
Vi vil løbende udbygge hjemmesiden og modtager gerne forslag til indhold og funktioner. 
 
Uden alle de frivilliges indsats vil Allerød tennisklub alene være kendetegnet ved 7 grusbaner, 2 
kørestolsbaner og et klubhus. Men indsatsten fra de mange gør Allerød tennisklub til så meget 
mere. Her kan man mødes til torsdagsOpen, eller spille kampe med Club40 holdet. Man kan hygge 
med sine tennisvenner til Friday Night, eller junior sommerfest. Man kan deltage i turneringer med 
varierende sværhedsgrad og man kan få en masse nye venner. Man kan deltage i camps og årsfest. 
Derfor skal der lyde en kæmpe tak til alle som uselvisk bidrager ved at bruge af deres kostbare 
fritid, således at rigtig mange medlemmer får gode oplevelser i tennisklubben. Jeres indsats er 
værdsat og uundværlig. 

2015 bød også på et formandsskifte i utide. Bestyrelsen vil gerne sige Peter mange tak for din 
store indsats gennem årene. Dine visioner og dit arbejde for at skabe flere aktiviteter i klubben er 
vi mange som nu bygger videre på. Du har startet en god tradition omkring Sankt Hans 
arrangementet og du var primus motor for genkomsten af tenniscamps i Båstad. Du har også ført 
en sej kamp for at bringe en tennishal på den politiske dagsorden. En kamp som forhåbentligt 
vindes inden for en overskuelig fremtid.  

I 2016 bygger vi et annex herude på hjørnet af klubhuset. Annexet er et gammelt ønske som  

endelig bliver realiseret. Annexet skal rumme alle de ting som der står og fylder i 

omklædningsrummene og skal give bedre plads i skuret bag slåmuren. Annexet skal bygges af 

klubbens medlemmer så husk at lade skruemaskinerne op til når foråret kommer. Jeg lover at I 

hører nærmere. 
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I 2016 vil I også stifte bekendtskab med tennisdøgnet. Det er målsætningen af alle medlemmer 

deltager, så dem som godt kan lide at planlægge i god tid må gerne notere sig  weekenden 18. og 

19. juni 

Med afsæt i de sidste års gode arbejde har vi sat en sikker kurs for 2016. Vi glæder os, og vi vil 

bestræbe os på hele tiden at bruge tidligere erfaringer til at gøre det endnu bedre næste gang. 
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