
Ordinær Generalforsamlingen i Frederikssund tennis klub 

Onsdag den 11. april 2018 kl.19.30 

 

Tilstedeværende: ca. 20 medlemmer og bestyrelsesmedlemmer: 

Jesper Friese, Jette Høst, Jens Brogaard, Janne Rylander, Peter Otterstrøm, Steen Birkedal 

 

1. Valg af dirigent 

Preben Lund – takkede for valget som dirigent. 

Dirigenten meddeler at indkaldelsen er indkaldt rettidigt både digitalt og i klubhuset der var åben. 

Dirigenten konstaterer at generalforsamlingen er velbesøgt og der derfor er grobund for en del 

udvalgsposter. 

 

2. Beretning fra formanden 

Jesper Friese takkede for antal fremmødte. I bestyrelsen meddelte han, at der ville ske nogen omrokeringer 

da der både skal besættes nogen og nogen vælger at gå af, hvilken er en dejlig udfordring. 

I løbet af året er der sket følgende: 

 Facader er blevet skiftet (Jens Sydney) samt reparation af afløb 

 Vækst i juniorafdelingen og flere arrangementer er blevet afholdt. 

 Kommunen er økonomisk presset hvilket har medført at tilskuddet er blevet droppet. 

  Faldende tilslutning til seniorafdelingen. Der vil i det kommende år komme nye tiltag, bl.a. 

familietennis og søndagstennis. 

 +40, +50, klarede sig fint med 4 hold. I 2018 vil der være 5 hold + 3 juniorhold. 

 Der er kommet ny cheftræner, Torben Ernst, som vi er glade for og han fortsætter.  

 Juniortrænere har været på kurser – 4 trænere og nye trænere køres i stilling. 

 Der er blevet taget indendørs Haltider, men vi fik andre så samlet set er tiderne det samme.  

 Økonomi: generelt skal der spares; udstyr er blevet repareret og grus er der købt ind for flere år. 

 Vi håber på at vi kan få en boldmaskine sponsoreret eller via en fond.  

 Kr10.000 er bl.a. kommet som gave fra Frederikssund Festival.  

 Medlemstal er desværre svagt faldende særlig på seniorsiden men der promoveres via plakater, og 

tennissportens dag. 

Generelt tilstræber vi at være en god og hyggelig klub. 

 

Dirigent: andre der har noget at sige? - Janne blev i øvrigt Danmarks mester. 

Kurt Andreasen: Er der mulighed for holdkampe i alderen 18-40 eller motionshold? 

Jørgen Dyrshild:  

 Ros til Steen for hans indsats på juniorsiden herunder Facebook side.  

 Kostet væk af træner??? 



 Vedr. faldende medlemstal – kontakt badminton afdeling  og giv dem en tilbudspakke. De har snart 

generalforsamling (24.4.) – Steen B. meldte sig her som initiativtager. 

Torbjørn: Der skal tages specielt godt i mod når folk kommer og viser interesse for første gang (specielt til 

badminton - Jørgen). 

Dirigenten gør opmærksom på at grus, diverse udstyr og vand er faktisk noget kommunen skal stå for! Som 

ved fodbold… 

Beretning blev godkendt med applause   

 

Janne Rylander fremlagde regnskab. 

Bemærkninger 

Jørgen D.: Vedr. indtægter – hvad dækker det over?  

Janne: www reklamer på hjemmesiden + annoncer fra klubblad (som ikke længere 

eksisterer). Bandereklamer er halveret. 

Udviklingen fra 18t til 9t.??? 

Der forestår en opgave med at få sponsorer.  

Dirigenten: Regnskabet godkendes – der må klappes. 

 

3. Behandling af forslag til ændring af: 

- Kontingent  

- Ændring af referat 

- Digitale medier 

- GDPR 

- Forslag? 

 

Ingen bemærkninger til kr100 kontingentforhøjelse. Dette vil svare til 176 seniorer *100 = 17.600 i 

merindtægter. 

Godkendt. 

 

Vedtægter:  

Digitale medier; Jesper: en sikring, at de ikke bliver lukket eller ikke kan tilgås. 

Jørgen: Vedtægterne er svære at finde på hjemmesiden.  

Alle stemte for ændringerne   

Kurt Fisk: Pas på  med ikke at gøre det så detaljeret. ”Forretningsorden bør ikke være i vedtægterne” 

 

4. Forelæggelse til godkendelse 

a. Budget 



b. (Handlingsplan) 

c. Kontingent  

 

Dirigent: Budgetfremlæggelse taget til efterretning. 

Handlingsplan, ingen – Preben: som altid meget ambitiøst   

 

5. Valg af medlemmer 

Forslag til de 4 poster: 

- Steen  - genvalg 

- Jette - genvalg 

- Christian Aller 

- Henning Rasmusen 

- Dorthe Thestrup 

- Ulrik Moll 

NB - Ingen konstituering. 

Jørgen: suppleant står ikke i vedtægterne. 

Alle opstillede vælges og Jens Brogaard bliver suppleant. på den måde er der plads til alle forslag. 

 

EVT.  

Henning Skov Rasmussen: Forslag til vedligeholdelse af baner – udnævnelse af 4 personer per bane. Vil lave 

en plan… 

Kurt: Vandingsanlæg bør kunne optimeres. 

 

Dagsroden vedtaget og god arbejdslyst.. 

 

6. Valg af revisor til godkendelse af regnskab 

Revisor: Preben, suppl. Janne 

 

 

Jesper: tak og god sommer 


