
Generalforsamling 25/2 - 2020 

Allerød Tennisklub 

Antal deltagere: 28 

Formand Morten F. Rasmussen byder velkommen og indleder med at sige tak for 

fremmødet til alle og at vi traditionen tro at vi skal have valgt årets dirigent. 

Dagsorden: 

1.       Valg af dirigent 

Bestyrelsen anbefaler Peter Christensen og dette blev godkendt. Dirigenten konstaterede at 

indvarslingen af generalforsamlingen var sket iht. vedtægterne og generalforsamlingen 

hermed kunne gå igang 

2.       Beretninger 

Formanden aflagde sin beretning, den kan læses i sin fulde version her – 

http://www.alleroed-tennisklub.dk/images/referater/Beretning_2019.pdf 

  

Bemærkninger til årets beretning: 

o Hvor er klubben henne med situationen efter Behzad han stoppede. 

o   Klubben fortsætter sit arbejde for at flytte klubben mod en mere 

professionel afvikling af de løbende opgaver. Bestyrelsen har været nødt 

til at ændre prioritet ift. hvilken fremdrift der har været muligt. 

o   Hvor er økonomien i hallen henne, har i kendskab til om der et overskud ? 

Klubben kigger imod sommeren 2021 hvor vi har et mere korrekt billede af 

hvilken indtægt der kommer ind til klubben så stabilt som muligt. 

o   Kan Behzad være træner i hallen hvis medlemmerne ønsker det? 

Bestyrelsen tager dette op på førstkommende bestyrelsesmøde og 

vender tilbage på dette punkt til de involverede medlemmer.  

o   Hvordan er fordelingen imellem klubberne? Klubberne er som nævnt i 

beretningen fordelt med Allerød, Blovstrød og Lynge. Vi er størst (69%) 

og benytter hallen mest og bidrager også mest til driftsomkostningerne. 

o     Hvordan er Blovstrøds belægning i hallen? De har 30 % alle kontraktbaner 

i hallen. 

o   Er det sårbart vi først kan træffe beslutninger om fastansat træner til 2021? 

Det er en mulighed men prioriteringerne gør det udfordrende at træffe 

beslutninger uden at kende totalbilledet. Økonomien må ikke lide et 

bevidst knæk der kan påvirke klubbens total økonomi på sigt. 

  

http://www.alleroed-tennisklub.dk/images/referater/Beretning_2019.pdf


  

3.       Regnskab 2019 

Regnskab udleveret- se mere om dette på klubbens på hjemmesiden http://www.alleroed-

tennisklub.dk/images/referater/Regnskab_2019.pdf 

  

Årets resultat er tilfredsstillende selv om det er negativt. Året har budt på rigtig mange 

udfordringer som alle er blevet løst indenfor de eksisterende økonomiske rammer. 

  

Bemærkninger til regnskab: 

·         Nyt i regnskabet er at vi år har en post til posteringer af haltimer. Dette bevirker 

at der er kraftig stigning i den samlede indtægt. 

·         Forskel på andre indtægter er at der i år er flyttet rundt så alle indtægter fra 

træning er samlet under kontingent etc. modsat hvordan vi tidligere har gjort. 

·         Revisor bemærkning – Klubben har en meget fornuftig tilgang til at tage valg, og 

vurdere sine risici. Der skal være luft til at tage ”slag”. Vi styrer hallen og den 

bagvedliggende økonomistyring. Vi har tilsammen med de øvrige klubber fået en 

kritisk masse totalt set. Bestyrelsen gør et godt stykke arbejde på den baggrund. 

·         Ved en gennemgang de samlede aktiver og passiver- balancen, mener revisoren 

at forsamlingen skal hæfte sig ved en sund samlet økonomi. 

·         Værdipapirer i klubben, hvad er dette – det er nordea aktier. Der har været et 

udbytte på 1.200 kr. i 2019. 

  

3.1   Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter 2020 

Budget udleveret- se mere om dette på klubbens på hjemmesiden http://www.alleroed-

tennisklub.dk/images/referater/Regnskab_2019.pdf 

  

Bemærkninger til budget: 

·          Hvorfor er der stigning i omkostning til ungdomstræning? 

o   Der er blevet udført mere træning. Samtidigt har det betydet øgede 

indtægter hvorfor det ikke belaster regnskabet. 

·         250.000 kr. i kontraktbaner er det for højt eller troværdigt? Klubben tror på den 

samlede indtægt grundet vores meget fornuftige medlemsgrundlag- og vi kommer 

til at arbejde med fuld indendørssæson. Tallet dækker også indtægter fra salg af 

løsbanetimer 

  

Der er pt. ikke ønske om at arbejde med forøget kontingent. Klubben vurderer mulighederne 

de kommende år. 



  

4.       Indkomne forslag 

Der er ikke modtaget nogen forslag i forbindelse med den udsendte indkaldelse. 

  

5.       Valg til bestyrelsen 

  

a) Formand - Bestyrelsens kandidat er Morten Fritz Rasmussen (genvalg)- Valgt 

b) Sekretær - Ikke på valg 

c) Kasserer - Ikke på valg 

d) Bestyrelsesmedlem - Bestyrelsens kandidat er Bo Skjøtt (genvalg)- Valgt 

e) Bestyrelsesmedlem - på valg. Rasmus Lambrecht Beckmann er indtrådt siden sidste 

generalforsamling.- Valgt 

  

Klubbens vedtægter arbejder ikke med suppleanter. Bestyrelsen kan supplere sig selv. Dette 

skal præciseres i vedtægterne, at såfremt bestyrelsen gør dette, så skal medlemmet korrekt 

vælges på efterfølgende generalforsamling. 

 

6.       Valg af to revisorer 

  

Genvalg til Peter Schat-Holm og Steen Jørgensen 

  

7.       Valg af revisorsuppleant 

  

Genvalg til Allan Svendsen 

  

8. Eventuelt 

Hvor ligger vi henne med en bedre styring af lyset- Det er ikke jævnt. Klubben er i dialog 

med kommunen om bedre løsning og stabil lysstyring. Som det er nu så sparer vi 

omkostningen på strøm. 

Bemærkning fra forsamlingen- Tak for arbejdet med hallen- det har været meget prisværdigt. 

Er der tænkt padel tennis i allerød tennisklub. Ja det er der og klubben kender 

omkostningerne. 



Der er puljer fra DIF/DGI fonde som kan søges til disse formål. 

Klubben skal være opmærksom på at brug af handicap banerne er anlagt for fondsmidler – 

dette skal man overveje inden beslutningerne tages. 

Parkeringen ved klubben- kunne det blive bedre? Ja det er tanker som bringes videre i 

brugerrådet senere i denne måned. 

Hallen- Må man gå ind på banerne hel eller før tid? Man bør benytte hallens baner på fra 

klokken hel og forlade banen klokken hel. 

Ventilationen i hallen? Nej det fungerer ikke optimalt. Kommunen er i gang med tiltag for at 

komme dette til livs.  

Dirigenten takker for en god generalforsamling og god stemning.   

 

  

Underskrevet af dirigent 

  

Peter Christensen 

Allerød  /  2021 

  

 

 



Underskrevet at den samlede bestyrelse: 

  

  

Morten F. Rasmussen 

Allerød   /   -2021 

  

  

Anne F. Nielsen 

Allerød   /   -2021 

  

  

Asbjørn Nicolaisen 

Allerød   /   -2021 

  

  

Rasmus Beckmann 

Allerød   /   -2021 

  

  

Bo Skjøtt 

Allerød   /   -2021 

  

 


