
Generalforsamling 21/2 – 2022 

Allerød Tennisklub 

 

Antal deltagere: 17 personer inkl. bestyrelsen for Allerød Tennisklub. 

 

Gæst: Michael Nørregaard (V) fra byrådet, vil efter generalforsamlingen stille sig til rådighed for 
spørgsmål, bemærkninger og ønsker til klubbens samarbejde med kommunen. Dialogen blev ikke 
ført til referat. 

 

Formand Morten F. Rasmussen byder velkommen og indleder med at sige tak for fremmødet til 
alle og at vi tradition tro skal have valgt årets dirigent.  

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen anbefalede Peter Christensen og dette blev godkendt. Dirigenten konstaterede at 
indvarslingen af generalforsamlingen var sket iht. vedtægterne og generalforsamlingen hermed 
kunne gå i gang.  

 

2. Beretninger 

Formanden aflagde sin beretning, den kan læses i sin fulde version her – 
http://www.alleroed-tennisklub.dk/images/referater/Beretning_2021.pdf 
 
Der var ingen bemærkninger til formandens beretning fra de fremmødte.  
 
Beretning blev godkendt forsamlingen. 

 

3. Regnskab 2021 

Regnskab blev udleveret på mødet og ligger på klubbens hjemmeside. http://www.alleroed-
tennisklub.dk/images/referater/Regnskab_2021_budget_2022.pdf 

Bestyrelsen var særdeles tilfreds med årets resultat, et overskud før sponsorindtægter og 
hensættelser på kr. 266.261,31. 

Overskuddet fremkommer på grundlag af en lille indtægtsnedgang og en betydelig 
omkostningsbesparelse, på primært ikke afholdt ungdomstræning.  

Der er opnået kr. 300.000,- i sponsorindtægter, som er hensat til padlebane projektet, en fornem 
indsats af Padelgruppen.  

Yderligere kr. 200.000 er hensat til udvikling af banelys, se punkt 4. indkomne forslag.  

Klubben afventer fortsat at det formelle arbejde afsluttes i kommunen, så de kr. 175.000 fra 
garantistillelsen vedrørende Tennishallen bliver frigjort og returneres til Allerød Tennisklub. 

 

http://www.alleroed-tennisklub.dk/images/referater/Beretning_2021.pdf


 

Bemærkninger til regnskab: 

• Et medlem anbefalede at regnskabet offentliggøres samtidig med indkaldelsen til 
generalforsamlingen. Det skal være muligt for deltagerne forud for 
generalforsamlingen, at få overblik over regnskabet og forberede spørgsmål til 
bestyrelsen. Der var tilslutning til forslaget, og bestyrelsen vil sørge for dette 
fremadrettet.  

• Revisor finder regnskabet særdeles tilfredsstillende, og fremhævede kassererens 
fine arbejde. 

Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen. 

 

3.1 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter 2022 

Budget udleveret- se mere om dette på klubbens på hjemmesiden – http://www.alleroed-
tennisklub.dk/images/referater/Regnskab_2021_budget_2022.pdf 

Bemærkninger til budget: 

• Er der indlagt udgifter til lys i det nuværende budget? Nej vi afventer endeligt tilbud og 
beslutning tages under indkomne foreslået. Økonomien til projeket kan som udgangspunkt 
hentes af klubbens frie midler. Behandling af forsalg om lys sker under pkt. 4 indkomne 
forslag 

 

 

Kontingent fastholdes i sin nuværende form for Tennis. 

Kontingent skal indføres for Padel, og følgende helårskontingenter blev foreslået: 

 
Senior 
 

Padel alene 1.200 kr. 
 

Padel + tennis 1.400 kr. 
 

Formiddag padel og tennis 1.000 kr. 
 

 
 
Junior Padel 
 

Padel alene 900 kr. 
 

Padel + tennis 1.000 kr. 
 

 
 

Budget og forslag til kontingenter blev herefter godkendt af forsamlingen 

 



4. Indkomne forslag 

Der var ét forslag til generalforsamlingen, og det var fra bestyrelsen: 

→ Lys på bane 2 og 3 til en udgift på kr. 150.000,-. Der er dog i det aflagte regnskab hensat 
kr. 200.000 til projektet.  

Bestyrelsens baggrund til forslag, er at få genanvendt de midler som er kommet i overskud 
kommer fra medlemmerne til forbedring af vores dejlige anlæg. 

Med i tankerne for bestyrelsens forslag at skabe, er det en medvirkende faktor, at kunne skabe et 
sammenhæng miljø fra klubhus, bane 2/3 og til den/de kommende padelbaner. 

Fokus imellem padel og tennis skal bringes i vatter så alle føler sig ”taget” af. Lys på banerne vil 
samtidig kunne gavne de sociale omgivelser. 

Der vil desuden være en forlængelse af sæsonen på grus, hvor der i sensommeren kan opstår 
kortere aftener i træning og holdkamp regi. 

Allerød Tennisklub er en forening og midlerne skal ud og arbejde og ikke gemmes væk. 

Midlerne til denne omkostning kan nedbringes med mulige fondsmidler. 

Indholdet af udbygning er dog afhængig af myndigheds godkendelser og forslag kan falde på 
dette. 

Overordnet kan timerne på banerne (sensommeren) versus måneder de kan anvendes godt ligne 
en stor udgift på papiret – men værdien/glæden ved at kunne holde tennis og sociale omgivelser i 
gang er den afgørende faktor. 

Udgifter til lys, er med det modtagne tilbud 2.5 kWh i timen- det vil ikke påvirke ikke den forventede 
driftsøkonomi.  

 

Beslutning: 

Efter en lidt længere og konstruktiv drøftelse, blev det enstemmigt godkendt at bestyrelsen 
arbejder videre med projektet inden for en beløbsramme på de kr. 150.000.  

Såfremt der sker ændringer omkring økonomi (tilbud større end beløbsramme) eller ønske om en 
anden prioritering af midlerne, skal der afholdes en ekstra ordinær generalforsamling for sikring af 
mandat til klubbens bestyrelse.  

 

5. Valg til bestyrelsen 

a) Formand -  Morten F. Rasmussen på valg-> Genvalgt 

b) Sekretær – Ikke på valg.  

c) Kasserer – Ikke på valg.  

d) Bestyrelsesmedlem - Bo Skjøtt på valg-> Genvalgt 

e) Bestyrelsesmedlem – Ikke på valg. 

6. Valg af to revisorer, Peter Schat-Holm og Steen Jørgensen ->Genvalgt 

7. Valg af revisorsuppleant, Allan Svendsen -> Genvalgt 

 

8. Eventuelt 



Vi bygger snart 1. padelbane, men der kunne være fornuftig økonomi i på samme tid, at opføre 
bane nr. 2.  

Peter Schat-Holm fortæller om muligheden for muligvis at lave en ”leasingfinansiering” på bane 
nummer 2. Hvordan dette kan lade sig gøre, i og med at en udlejer jo ikke kan opnå ejerskab af 
banen, skal undersøges nærmere.  

Klubbens revisor foreslog, at man også undersøger en traditionel bankfinansiering, og forudsat, at 
vi får frigivet garantien på de kr. 175.000,- overvejer at lade dette beløb indgå i finansieringen, og 
forudsat,  at vi naturligvis må optage gæld. 

Forslaget kunne ikke besluttes, men skal i givet tilfælde godkendes af en ekstra ordinær 
generalforsamlingen. 

Vedtægterne kan i øvrigt findes på hjemmesiden via linket:  

http://alleroed-tennisklub.dk/images/documents/AT-vedtaegter.pdf 

 

Dirigenten takker for en god og konstruktiv generalforsamling.  

 

  

Underskrevet af dirigent 

  

Peter Christensen 

Allerød  /  2022 



Underskrevet at den samlede bestyrelse: 

  

  

Morten F. Rasmussen 

Allerød   /   -2022 

  

  

Anne F. Nielsen 

Allerød   /   -2022 

  

  

Asbjørn Nicolaisen 

Allerød   /   -2022 

  

  

Bo Skjøtt 

Allerød   /   -2022 

  

  

Morten Bjelbo 

Allerød   /   -2022 


