
Generalforsamling 8/6 – 2021 

Allerød Tennisklub 

 

Antal deltagere: 16 personer 

 

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 anbefaler Peter Christensen og dette blev godkendt. Dirigenten konstaterede, at 
indvarslingen af generalforsamlingen var sket iht. vedtægterne og generalforsamlingen hermed 
kunne gå i gang, selv om den iht. vedtægterne skal afholdes i februar. Det ville, for god ordens 
skyld, have været hensigtsmæssigt om bestyrelsens beslutning om udskydelse af 
generalforsamlingen grundet coronaen, meldt ud i april, havde været meldt ud i februar. Selve 
beslutningen om at afholde den fysisk er et godt statement fra klubben.  

 

2. Beretninger 

Formanden aflagde sin beretning, den kan læses i sin fulde version http://www.alleroed-
tennisklub.dk/images/referater/Beretning_2020.pdf 
 
Bemærkninger til årets beretning: 

• Hvad er facilitetsforening? Der er foreningen som driver tennishallen 

• Ellers ingen bemærkninger til den afholdte beretning 

 

3. Regnskab 2020 

Regnskab udleveret- se mere om dette på klubbens på hjemmesiden – http://www.alleroed-
tennisklub.dk/images/referater/Regnskab_2020_budget_2021.pdf 

Klubben er overordnet tilfreds med økonomien for 2020, og perspektiverne for 2021 er tilsvarende 
positive. Udviklingen i den totale økonomi inkl. driften af hallen udvikler sig stabilt.  

 

Bemærkninger til regnskab: 

• Kapitalen der er bundet i hallen på kr. 175.000 – er der korrekt forstået at de 
forventes at være tilbage i klubben i 2022- Ja det er helt korrekt. 

• Ellers ingen bemærkninger til det fremlagte regnskab 

 

3.1 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter 2021 

Budget udleveret- se mere om dette på klubbens på hjemmesiden – http://www.alleroed-
tennisklub.dk/images/referater/Regnskab_2020_budget_2021.pdf 



Kontingent fastholdes i sin nuværende form. 

 

Bemærkninger til budget: 

• Ellers ingen bemærkninger til det fremlagte budget 

 

 

4. Indkomne forslag 

- Forlag om etablering af baner til Padel tennis i forbindelse med tennisanlægget. Banerne skal 
anlægges af tennisklubben ved brug af fondsmidler, egne midler samt etablering af 
medlemsobligationer. 
Selve projektet omhandler en økonomi på kr. 1.000.000. Opbakning til projektet er afgørende og 
midler til finansieringen ligeså. Det er på nuværende tidspunkt ikke klarhed over hvornår en 
byggeproces kan gå i gang- der afventes som udgangspunkt en godkendelse af byggetilladelsen i 
kommunen. Projektgruppen går i skarp dialog med kommunen for at optimere processen og om 
det er muligt. 

Tidslinjen for et bygge er svært at sige, men overordnet er det anslået til at tage 1-3 måneder at 
etablere banerne. 

Der er stor interesse blandt ca. 300 Facebook medlemmer som spænder bredt fra alle idrætsgrene 
i kommunen. 

Anlægget skal være klubbens eget, og det er for at fastholde råderetten over anlægget. Denne del 
er afklaret med forvaltningen i Allerød kommune 

Fsv. angår finansieringen, forudsættes at klubben benytter en del af sin formue optil kr. 250.000 
til at komme i gang, og give processen en startplads ift. at søge fonde.  

Beslutningen på generalforsamlingen er, at der er opbakning til at fortsætte med projektet. Når 
byggeplan/etablering er kendt og planlægningen af økonomien kan gå i gang- skal der indkaldes til 
en ekstra ordinær generalforsamling, hvor såvel klubbens bidrag på kr. 250.000 som projektet 
endelig skal godkendes. Jo før jo bedre der er klarhed, jo før kan der fremlægges 
beslutningsforslag til generalforsamlingen.      

  

-Forslag til præcisering af vedtægter i de tilfælde hvor bestyrelsen supplerer sig selv mellem 2 
generalforsamlinger 

Nuværende  

-> § 4.2.4 I tilfælde af afgang blandt bestyrelsens medlemmer i årets løb kan bestyrelsen supplere 
sig selv. 

Ny § 4.2.4 I tilfælde af afgang blandt bestyrelsens medlemmer i årets løb kan bestyrelsen supplere 
sig selv. Såfremt bestyrelsen gør brug af dette, skal medlemmet korrekt vælges på førstkommende 
generalforsamling 

 

Ny § 4.2.4 blev vedtaget. 

  

5. Valg til bestyrelsen 



a) Formand - Ikke på valg 

b) Sekretær - På valg. Asbjørn Nicolaisen er villig til genvalg-> Genvalgt 

c) Kasserer - På valg. er Anne Fritz Nielsen villig til genvalg-> Genvalgt 

d) Bestyrelsesmedlem - Bo Skjøtt (ikke på valg) 

e) Bestyrelsesmedlem – Morten F. Thomsen, i stedet for Rasmus Beckmann. 

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

7. Valg af revisorsuppleant, Allan Svendsen -> Genvalgt 

8. Eventuelt 

 

Vedtægterne kan i øvrigt findes på hjemmesiden via linket:  

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

 

 

 

Dirigenten takker for en god generalforsamling og god stemning.   

 

  

Underskrevet af dirigent 

  

Peter Christensen 

Allerød  11/6  2021 



Underskrevet at den samlede bestyrelse: 

  

  

Morten F. Rasmussen 

Allerød   /   -2021 

  

  

Anne F. Nielsen 

Allerød   /   -2021 

  

  

Asbjørn Nicolaisen 

Allerød   /   -2021 

  

  

X X 

Allerød   /   -2021 

  

  

Bo Skjøtt 

Allerød   /   -2021 


