Generalforsamling 2019
Antal deltagere: 32
Morten bød velkommen til alle fremmødte til årets generalforsamling.
Traditionen tro så har klubben indbudt en gæst til at komme med et indlæg. Årets gæst er formanden for
Øresund tennis Lars Guldmand. Aftalen en kommet i stand kva tætte relationer, som er blevet skabt
henover de seneste år hvor en tennishal har været top of mind i vores klub, og Øresund tennis har en
erfaringsbank der er yderst værdifuld for vores tennisfremtid og de valg og prioriteringer som kommer til at
ske.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen anbefaler Peter Christensen og dette blev godkendt. Dirigenten konstaterede at indvarslingen
af generalforsamlingen var sket iht. vedtægterne.
2. Beretninger
Formanden aflagde sin beretning, den kan læses i sin fulde version her - http://www.alleroedtennisklub.dk/images/referater/Beretning_2018.pdf
Til alle fremmødte blev der nævnt en helt særligt dato onsdag den 20/3-2019. Der vil blev af holdt en
prisuddeling på rådhuset for vores U14 og U18 hold som i 2018 vandt Sjællandsmesterskab for hver deres
række.
For ungdomsområdet generelt er der også en anden dato som er utrolig vigtig- Det er mandag den 18/32019 hvor der er info aften for alle der ønsker at bidrage til udviklingen af de yngste spillere.
Spørgsmål til beretning->
Vil der i hallen blive etableret et handicaptoilet? – ja det vil der være jf. de kommunale regler for byggeri.
Vil der være særlig forhold ift. handicap adgangsforhold – Ja det er der taget højde for da der gælder
særlige kommunale regler for denne type af byggeri.
Jørgen Warberg udtrykte stor tilfredshed mht. til placering af hallen. Områdets grønne snit blev bevaret og
området bevarer sin smukke fremtoning.
Beretningen blev herefter godkendt.

3. Regnskab
Årsresultatet for klubben blev til et overskud kr. 16.000
Årsagerne til resultatet skal findes i lidt flere medlemmer og ekstraordinære indtægter via LIF idrætsfond
som nedlagde sig selv i 2018.
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Kontingentet indtægten er faldt som er resultat af reguleringen af kontingentsatsen på seneste
generalforsamling.
Klubbens medlemstal var ved udgangen af 2018 433 medlemmer.
Regnskab kan findes her: http://www.alleroed-tennisklub.dk/images/referater/Regnskab_2018.pdf
Spørgsmål til regnskab->
Hvad er bestyrelsen holdning til balancen i regnskabet- er den passende eller for stor. Den er umiddelbart
til den høje side men der er initiativer som kunne bringe den ned- Men beslutninger er ikke truffet endnu
Hvad er årsagen til øget omkostninger til bolde?- Vi har tidligere anvendt trykløse bold og der er skiftet til
gasbolde og disse slides hurtigere.
Hvad er årsagen til stigningen i omkostninger til trænerkurser mv.? Det dækker over flere elementer end
kurser. Vi har bla. betalt for en boldmaskine til den kommende hal. Pengene til denne har vi dog via en
donation fra samarbejdet imellem DGI/DIF- læs mere her https://www.bevaegdigforlivet.dk/
Steen Jørgensen som er en af klubbens revisorer og har været det i 35 år havde følgende kommentar. Det
er et meget flot regnskab som er præsenteret. Jeg har gennemgået alt og styring af betalinger og poster er
yderst flot dokumenteret til mindste krone. Birkedal posteringen rettet under passiver til hensættelser til
uforudsete udgifter i den kommende tennishal. Dette viser en god styring aktuelt og et godt blik for
fremtiden – Bestyrelsen udfører et rigtig godt stykke arbejde.
En anbefaling fra en revisor –så skal der kigges på historien ift. påvirkninger af negativ karakter og se hvad
der tidligere er sket, inden der træffes beslutninger for investeringer.
Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Budget
Anbefalingen til det opstillede budget og det er en fremskrivning af budget for 2018.
Vi mangler som klub/klubber driftsaftalen med kommunen inden vi kan gøre andet ift. omkostninger og
indtægter.
Spørgsmål til budget->
Klubbens revisor Steen Jørgensen tog herefter ordet og gjorde forsamlingen opmærksom på at vi som
bestyrelse skal være særlig opmærksom på hvordan den fremadrettet driftsaftale kan påvirke klubben.
Der kan være behov for en ekstraordinær generalforsamling når klubsamarbejdet skal gå i luften. Dette
tager bestyrelsen med i samarbejdet omkring hallen med øvrige klubber og vurderer efterfølgende.
Vi har afsat kr. 10.000 til indretning af hallen, men driftsaftalen er ikke på plads. Ja vi tænker der følger
omkostninger med ”indflytningen” og dette er ukendt.
Har vi kendskab til budget for hallen? Ja vi kender et overslag for omkostninger og har et billede nogle
indtægter men ikke alle og hvordan de skal flyde i systemet.
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5. Forslag
Bestyrelsen anbefaler at der sker en række tilpasninger af de eksisterende vedtægter. Der er tale om
manglende opdateringer fra seneste redigering i 2012 samt historiske ændringer. Følgende paragraffer er i
spil.
§1.2
Tekst i dag:
Under navnet Allerød Tennisklub er klubben tilsluttet Allerød Idræts Union samt Sjællands Tennis Union
under Dansk Tennis Forbund, og medlemmerne er underkastet disses og Danmarks Idræts Forbunds
spilleregler. Allerød Tennisklub er herudover medlem af Lillerød Idrætsforening

Tekst til Godkendelse:
Under navnet Allerød Tennisklub er klubben tilsluttet Allerød Idræts Union samt Sjællands Tennis Union
under Dansk Tennis Forbund, og medlemmerne er underkastet disses og Danmarks Idræts Forbunds
spilleregler.

Begrundelse:
Bemærkningen Allerød Tennisklub er herudover medlem af Lillerød Idrætsforening udgår da denne
forening blev opløst i 2018
§1.3
Tekst i dag:
I tilfælde af Allerød Tennisklubs opløsning overføres klubbens eksisterende formue til Landsudvalget for
Kørestolstennis under Dansk Tennis Forbund.

Tekst til Godkendelse:
I tilfælde af Allerød Tennisklubs opløsning overføres klubbens eksisterende formue til Allerød Kommune
med den klausul, at midlerne skal anvendes til idrætsaktiviteter for børn og unge.

Begrundelse:
Ved revision af eksisterende vedtægter på klubbens hjemmeside, er der konstateret en mangel ved seneste
opdatering. Derfor skal den besluttede formulering indsættes.
§3.4
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Tekst i dag:
Ved indmeldelse betales indmeldelsesgebyr. Alle medlemmer betaler et årskontingent samt et eventuelt
vinterkontingent. Størrelsen af disse vedtages på den ordinære generalforsamling. Kontingentopkrævning
for sommersæsonen, årskontingentet, udsendes elektronisk af kassereren ved sommersæsonens start med
angivelse af forfaldsdato. Rykker udsendes 3 uger efter forfaldsdato.

Tekst til Godkendelse:
Ved indmeldelse betales indmeldelsesgebyr. Alle medlemmer betaler et årskontingent. Størrelsen af disse
vedtages på den ordinære generalforsamling. Kontingentopkrævning for årskontingentet, udsendes
elektronisk af kassereren ved sommersæsonens start med angivelse af forfaldsdato. Rykker udsendes 3
uger efter forfaldsdato.

Begrundelse:
Baggrunden for denne nye formulering er at vi er overgået til helårskontingent, og derfor skal beskrivelsen
af et vinterkontingent udgå.
§3.5
Tekst i dag:
Klubben kan optage passive medlemmer. Årskontingent for passive medlemmer fastsættes på den
ordinære generalforsamling. Passive medlem-

Tekst til Godkendelse:
Klubben kan optage passive medlemmer. Årskontingent for passive medlemmer fastsættes på den
ordinære generalforsamling. Passive medlemmer kan overgå til aktive uden at betale indmeldelsesgebyr.

Begrundelse:
Passiv medlem- teksten er ved en fejl klippet ud. Den korrekte og fulde tekst er nu tilbage.
§6.2
Tekst i dag:
Punkt 5 med underpunkt
d) seniorudvalgsformand
e) ungdomsudvalgsformand

Tekst til Godkendelse:
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Punkt 5 med underpunkt
d) bestyrelsesmedlem
e) bestyrelsesmedlem

Begrundelse:
Ændringen er en konsekvensrettelse af pkt 4.1 som blev ændret i 2012.

Spørgsmål til forslag->
Er der ændret på udvalgsstruktur generelt i Klubben- Nej det er der ikke. Der er ikke en til en til en mellem
udvalg og medlemmer af bestyrelsen
Forslag blev herefter godkendt.

6. Valg til bestyrelsen
Formand, ej valg
Sekretær Asbjørn Nicolaisen, på valg-> valgt
Kasserer Anne F. Nielsen, på valg-> valgt
Medlem – Bo Skjøtt, på valg-> valgt
Medlem – Jesper Strande, på valg-> valgt
Revisorer
Genvalg til Peter Schat-Holm og Steen Jørgensen -> valgt
Revisor suppl.
Genvalg til Allan Svendsen -> valgt

7. Eventuelt
Næstformand jf. vedtægter er det noget nyt? Nej denne konstitueres i bestyrelsesregi på næstkommende
møde
Aage og Louise vil gerne invitere til vinsmagning i klubben i samarbejde med Allerød Vinhandel den 16/419. læs mere her http://www.alleroed-tennisklub.dk/nyheder/138-vinsmagning.
Hvordan bliver regler for tildeling af baner i den kommende hal? Dette er vi i gang med at afklare og der
kommer mere om dette fra de 3 samarbejdende klubber.
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Underskrevet at den samlede bestyrelse:

Morten F. Rasmussen
Allerød 8/4-2019

Anne F. Nielsen
Allerød 8/4-2019

Asbjørn Nicolaisen
Allerød 8/4-2019

Jesper Strande
Allerød 8/4-2019

Bo Skjøtt
Allerød 8/4-2019
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