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Generalforsamling 2020 i Rudkøbing Tennisklub 
Onsdag d. 22. april kl. 19.00  

Generalforsamlingen afholdtes onsdag d. 22. april 2020 kl. 19.00 som virtuelt møde 
(grundet coronakrisen) med 12 deltagere: 
 

Dagsorden 

     1. Valg af dirigent og referent 

     2. Bestyrelsens beretning 

     3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse og budget for indeværende år 

     4. Fastsættelse af kontingenter 

     5. Valg af bestyrelse 

     6. Valg af bestyrelsessuppleant 

     7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

     8. Behandling af indkomne forslag 

     9. Eventuelt 

Punkt 1: Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Ralf Andersen som dirigent, og bestyrelsens sekretær, Henrik Jensen 
påtager sig jobbet som referent. 

 Ralf valgt som dirigent - konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt for sent ift 
regnskabsårets afslutning. Da der ikke var protester fra de tilstedeværende, 
erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovlig. 
 

Punkt 2: Bestyrelsens beretning 

Jesper fremlagde bestyrelsens beretning:  

Indledende: Vi kan glædes over at banerne nu er åbne, med desværre med sociale 
udfordringer ift klubliv. 

 I stikordsform fremhæves: 
 

1. Alle er medlemmer i en forening – ikke et prof. center, hvor ejeren sørger for alt 
Det stiller krav til alle, hvis det skal lykkes 
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Da vi gerne vil udvikle klubben, så skal vi stille og roligt have flere medlemmer 
aktiveret 
Rengøring af klubhus og hal overtages af medlemmer fra 1.5. 

2. Sidste år var den store nyhed padelbanen 
Den har givet øget aktivitet på anlægget 
Vi har fået en stribe nye og gennemsnitligt yngre medlemmer 
Det giver så også mere aktivitet, men også behov for flere hænder 

3. Tennisdelen stod nok lidt i skyggen af padelbanen 
Vi fik dog stor succes med juniorer og turneringskampe mod andre klubber på 
Sydfyn - 
FTU er gode til den slags, kampene sammensættes ud fra styrke, så det har været 
positive succesoplevelser og ikke 0/6 0/6 
Afvikling af klubmesterskaber: Vi havde to dage i træk ved finalerne i starten af 
september over 50 mand på anlægget og begge gange 20-25 til spisning. 

4. Vi prøvede også at forny klubaftener 
Vi var nok på sporet af noget og der kom flere folk af forskellig styrke, men vi havde 
ikke selv kræfterne/tiden til at følge den op hver uge, så det gik i sig selv igen – 
desværre. 
Det vil vi gerne gøre noget ved i år igen 

5. Det er i år år 2 med Klubmodul 
Forhåbentlig bliver det nemmere som bebudet. 
Vi regner med at opkræve kontingenter for udendørs tennis nu og for  tennis i hallen 
inden sommerferien. 
Vi lægger op til et gebyr for manuel betaling på 250 kr. Klubmodul er køb af tennis 
på Nettet med et kreditkort præcis som at bestille alt mulig andet på Nettet, og der 
er ingen grund til at gøre det sværere Vi hjalp mange sidste år, det skal vi også i år. 
Men vi skal ikke bruge tid på dem, som godt kan, men som bare hellere vil bruge 
MobilePay eller bankoverførsel 

6. Gratis kontingenter til bestyrelsen er fjernet fra i år. 
Vi udbetaler godtgørelser til 3 medlemmer, som bruger ekstraordinær meget tid; 
ungdomstræning og banevedligehold. 
Vi ville gerne fjerne de udgifter, men så skal igen flere bidrage med frivilligt arbejde 
Så længe få skal bruge mange timer, bliver vi nødt til at honorere det arbejde 
 

7. På den lidt længere bane er vores klubhus virkelig slidt og utidssvarende. 
Vores hal er også meget dyr, så den kan blive en klods om benet på os, hvis for 
mange tennisspillere falder fra. 
Der kunne sikkert være andre ting, som vi gerne ville udvikle, men det kræver igen 
tid. 

8. Og endelig har vi fra en nabo fået en klage over støj fra padelbanen - der sker 
forhåbentlig ikke mere på den front i 2020 
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Desuden: Tak navnlig til Valle, som har stået for klubhus og det omkringliggende, kontakt 
med rengøring, forplejning i både klubhus og hal mv. Det har kostet en hel del timer. Og vi 
tænker samtidig på de udfordringer, som han og Lisbeth har haft i den seneste tid. 
  
Også tak til Lars Elkrog for rådgivning om Klubmodul igen og igen 
 
Tak til bestyrelsen for jeres energiniveau 

 Formandens beretning godkendt  
 

Punkt 3: Forelæggelse af regnskab til godkendelse og budget for indeværende år 

Regnskabet for 2019 viser et underskud af det ordinære resultat på -92.000. I 2018 var det 
-59.000. Udendørs baner og anlæg var på knap 80.000 eller ca. 25.000 dyrere i 2019 på 
grund af almindelig vedligeholdelse af anlæg og klargøring af baner. I år forventer vi en 
tilsvarende udgift på 15.000. Vi har samtidig udarbejdet et budget for 2020 nogenlunde i 
balance.  

 Jesper knyttede kommentarer til især:  
o at posterne omkring kontingent - og glædede sig også over, at vi får en øget 

indtægt ift gæstespillere (i 2019 kr. 3.000 kr.) 
o og at vi i år sparer rigtig mange penge ved selv at anlægge grusbanerne 
o at der er brugt lidt penge på ungdomsspillerne, som har været meget aktive 
o at resultatet er et stort minus, men det er bestyrelsens opfattelse, at vi er ved 

at skabe en klub, som nu er i fremdrift 
 

 Få spørgsmål til regnskabet - godkendt 

Punkt 4: Fastlæggelse af kontingent 

Vi er nødt til at hæve kontingenterne for at klubben kan hvile i sig selv, da vi ikke længere 
har nogen formue at tære på. Kontingenterne ligner dermed klubber omkring os, så vi skal 
måske glæde os over de mange år med lavt kontingent fremfor at fokusere på 
stigningerne. Tennis i Rudkøbing er stadigvæk en billig sport. 

Kontingenter for 2019 og 2020 kan ses på vores hjemmeside. 

 Vi har droppet sommerkontingent. Det var kun beregnet for Langelands sommergæster. 
Da men nu kan bestille timer via Klubmodul (www.rudtennis.dk), hvor alle uanset antal kan 
spille, vil et sommerkontingent være for dyrt for de fleste. Ellers er alle selvfølgelig 
velkommen som ordinært medlem af klubben. 

 Jesper forklarede at da formuen nu er væk, så er vi nødt til at sætte kontingentet 
op. Der introduceres også et Passivt kontingent på 200 kr. Der er også et 
kontingent for enlige forsørgere. Vi håber, at familiekontingent kan trække flere 
ungdomsspillere ind som medlemmer i foreningen. 
Kontingentforslaget er vedtaget. 

http://www.rudtennis.dk/
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Punkt 5: Valg af bestyrelse 

John Kjær, Henrik Jensen og Christian (Eltrik) Petersen er på valg. De er alle indstillet på 
genvalg. 

 Genvalg over hele linjen. 

Punkt 6: Valg af bestyrelsessuppleant 

Der skal vælges ny suppleant, fordi Martin er indtrådt i bestyrelsen siden sidste år.  
Dorte Andersson er valgt som suppleant. 

Punkt 7: Valg af revisor og revisorsuppleant 

 Som revisor og revisorsuppleant er Bjarne Bay og Bjarne Andersson på valg. 
Begge er indstillet på genvalg. 

 Genvalg 

Punkt 8: Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke kommet forslag fra medlemmer. 

 Ingen forslag fra medlemmer 

Bestyrelsen foreslår en række tilpasninger af vedtægterne, se bilag på hjemmesiden. 

Ændringerne vedtaget med alle stemmer for. 

Punkt 9: Eventuelt 

 Spørgsmålet om booking på padelbanen blev drøftet - enighed om at vi skal sørge 
for at der skaffes plads til alle. Bestyrelsen tager problemstillingen op. 

 Der kan sagtens arrangeres introtilbud til evt. kommende medlemmer - kontakt 
Christian eller Henrik. Bestyrelsen vil gerne drøfte diverse tiltag ift hvervning af nye 
medlemmer - måske via andre idrætsklubber og arbejdspladser. 

Dirigenten takkede for god ro og orden - og erklærede generalforsamling for lukket og 
ønskede alle en god sæson. 

Formanden takkede dirigenten og afsluttede generalforsamlingen. 

 


