Referat af Generalforsamlingen, den 17. juni 2020, kl. 19.00.
Agenda:
Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastlæggelse af indskud
og kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af formand
7) Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer samt valg af 2 bestyrelsesmedlemmer til
LTSC
8) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen samt valg af 1 suppleant til LTSC
9) Valg af revisor
10) Evt.
Formanden bød velkommen og udtrykte glæde over, at ca. 40 medlemmer var mødt
op. Generalforsamlingen skulle have været afholdt i marts måned, men var blevet
udskudt grundet coronasituationen.
Den siddende bestyrelse blev kort præsenteret.
1. Valg af dirigent
Niels Ulrik Heine blev valgt. Han takkede for valget og kunne konstatere, at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt med 14 dages varsel (flere gange) og dermed
i overensstemmelse med vedtægterne.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden fik ordet og præsenterede kort bestyrelsen samt trænerteamet, der var
til stede – Jacob, Paulette, Kristian, Lars Hugo og Miles.
Den skriftlige beretning har siden marts kunnet læses på hjemmesiden.
Vi kan heldigvis konstatere, at den altoverskyggende opgave sidste år med at få
renoveret taget var lykkedes til fulde, idet projektet blev gennemført på rekordtid
hen over sommeren. Lyngby-Taarbæk kommune ydede et ekstraordinært tilskud til
taget, hvilket var afgørende for projektets succes. Der er i det hele taget et godt og
konstruktivt samarbejde med kommunen, hvilket er en vigtig forudsætning for
klubbens drift.
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1)
2)
3)
4)

Vi fik desuden søgt Salling-fonden om midler til en række nødvendige
renoveringsopgaver i hallen. Fondens velvillige støtte betød, at vi samtidig med
tagrenoveringen fik ny LED-belysning i hal og klubhus. At vi lykkedes med disse ting
gør, at vi er fortrøstningsfulde for fremtiden.
Vi har dog stadig store lån, vi afdrager på. Vi har over for kommunen forpligtiget os
til fortsat at afdrage med ca. 0,5 mio. kr. om året - det gør vi, og det klarer vi fint. Vi
har desuden lovet at vedligeholde bygningerne ved som minimum at anvende eller
hensætte 600.000 kr. over en periode på 4 år. Dette skal vi naturligvis leve op til – og
det gør vi også.

Formanden gav herefter ordet til Jacob (sportschef) for en redegørelse for årets
sportslige resultater:
Jacob gennemgik i korte træk de væsentligste resultater.
Senior herrer har været i slutspillet 2 gange det seneste år, det blev til bronze
indendørs og en 4. plads udendørs. Damerne ligger nu også - som herrerne - i
elitedivisionen både indendørs og udendørs. Alle juniorhold var i slutspillet. U18piger gik hele vejen og vandt guld.
Vi vandt 5 medaljer ved de seneste individuelle senior DM.
På veteransiden har vi en verdensmester, og 70+ holdet vandt DM-guld. Derudover
vandt vi 4 guldmedaljer ved de individuelle veteranmesterskaber udendørs.
Konklusionen er - en rigtig fin sportslig høst.
Herefter fik Kristian, som er nyansat som klubudviklingsansvarlig, ordet - med
henblik på at sige lidt om hans rolle i klubben.
Kristian skal dels være på banen som træner, dels igangsætte aktiviteter, som
fastholder og udvikler medlemstilvæksten.
Medlemstallet har været nogenlunde status quo de senere år – nogen har forladt os,
men andre er kommet til. Vi har især fået mange nye kvinder ind.
De medlemmer, vi har mistet, er for en stor dels vedkommende nogen, som ikke bor
i kommunen. Medlemmer, som bor i kommunen, er ikke stoppet, så det er jo
tankevækkende.
Hvordan fastholder vi medlemmerne? Hvordan øger vi medlemstilvæksten. På det
seneste har vi heldigvis kunnet konstatere en begyndende stigning i antal
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Lige inden det nye tag var på plads oplevede vi til vores store skræk en brand i taget
– heldigvis var skaderne minimale og blev dækket via forsikringen.

Det er generelt en udfordring i tennisklubber, hvordan man integrerer nye
medlemmer i foreningslivet. Nuværende medlemmer spiller som regel med deres
sædvanlige makkere. Så her skal vi have skabt nye muligheder. Så tilmeld jer de
kommende aktiviteter – den opfordring er hermed givet videre.
På juniorsiden kører vi i år 4 sommercamps – der kommer flere hundrede børn
igennem i løbet af sommeren, og vi håber, det betyder mange nye medlemmer til
klubben.
Vi har et nyt tiltag med et begynderhold for de helt små – 5-6 år, en aldersgruppe, vi
ikke er så stærke i. Her er det samtidig tanken, at deres forældre også kommer i
gang med tennis.
Formanden tog herefter ordet igen og nævnte nogle af de områder, bestyrelsen i
øjeblikket kigger nærmere på. Vi taler bl.a. om mulighederne for etablering af padel
– en kombination mellem tennis og squash og en sport der vokser hurtigt i
øjeblikket. Vi besøger klubber, som har etableret padel og undersøger økonomien i
projektet. Når vi er længere i processen, vil der blive præsenteret et prospekt. Der
bliver selvfølgelig ikke etableret noget uden medlemmernes opbakning. Padel kan
være en ny indtægtskilde og et godt supplement til tennis.
Vi kunne også godt tænke os at ”shine” vores anlæg op. Maling, nye møbler, billeder
på væggene m.m., alt sammen noget der skal være med til at fremhæve den
historie, identitet og kultur, som kendetegner Lyngby Tennisklub.
Derudover er der generelt fokus på nødvendige vedligeholdelsesarbejder, herunder
specielt varme- og ventilationssystemet samt en renovering af den sydlige facade på
tennishallen.

This document has esignatur Agreement-ID: c61c1801PUY240185098

medlemmer. Flere og flere vil samtidig gerne have træning. Dog har vi en maks.
kapacitet – det gælder både motionist, junior, senior, begynder etc.
Hvis vi skal holde på vores medlemmer, så er en af de afgørende faktorer, hvor
mange sociale relationer, det enkelte medlem har. Derfor er det en af de ting,
Kristian vil sætte fokus på – dvs. øge mængden af sociale, tennisrelaterede
aktiviteter – både for juniorer, seniorer og veteraner. Hvis man i øvrigt har forslag,
så skriv gerne til Kristian.
Aktuelt ruller vi fx en ”fredagsbar” ud nu – for alle medlemmer – med forskellige
tennisspil og kolde forfriskninger. Også nye medlemmer kan nemt tilmelde sig.

Et andet fokusområde er at skaffe specielt eksterne sponsorer – det kan vi blive
meget bedre til, men vi er naturligvis meget glade for de sponsorer, vi allerede har
og som trofast støtter år efter år. Tak til sponsorerne og tak til Niels Ulrik og Ole,
som primært arbejdet med de interne sponsorer i klubben. Alle bidrag - store som
små - er velkomne.

Kasper Rud sagde, at der skal rettes en stor tak til Slawomir (rengørings- og
banemand) og Anne (kontoret). Banerne er meget flotte i år, hvilket forsamlingen
kunne tilslutte sig.
I år er der to bestyrelsesmedlemmer – Kim Boisen og Peter Harden – som gerne vil
stoppe i bestyrelsen. Formanden sagde mange tak for indsatsen gennem de seneste
6-7 år, hvor de begge har siddet i bestyrelsen.
Dirigenten spurgte, om der var bemærkninger til beretningen. Det var der ikke. Den
blev taget til efterretning.
3. Regnskab
Julie fik ordet og gennemgik regnskabet – og budgettet, idet kassereren var
forhindret i at kunne deltage i generalforsamlingen. Skulle der være uddybende
spørgsmål, er man velkommen til at skrive til kassereren.
Det er som bekendt en forudsætning, at vores bundlinje kommer ud med mindst
500.000 kr. hvert år for at kunne afdrage på vores lån. Det er ikke så nemt i en klub
med ”kun” 800 medlemmer. Men det er fortsat en bunden ting de næste par år.
Regnskaberne udviser et tilfredsstillende resultat i både LTK og LTSC.
Vi har øget indtægterne på træning, baneleje og sponsorer, mens driftsudgifterne er
holdt i ro, samtidig med at den nye LED belysning allerede har medført en pæn
besparelse på EL - udgifterne.
Den øgede indtjening skal bl.a. danne grobund for et øget fokus på flere
klubudviklingsaktiviteter, herunder ansættelsen af Kristian.
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Dirigenten tilføjede, at der for 3-4 år siden er opstået et aktivitetsudvalg. Der er
store forventninger til, at der kan laves nye tiltag. Vi er 8-10 mennesker - gerne i
samarbejde med deltagere fra bestyrelsen. Det falder godt i tråd med det, Kristian
siger om sociale arrangementer. Der er altid plads til en til i aktivitetsudvalget –
kontakt Niels Ulrik Heine, hvis man er interesseret.

Dirigenten spurgte om der var spørgsmål til regnskabet. Det var ikke tilfældet og
regnskabet blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag
Keld Almer havde rettidigt indsendt et forslag til ændring af vedtægerne, der lyder:
”Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, som er fyldt 18 år”.
Kjeld Almer motiverede sit forslag og udtalte i den forbindelse:
• ”At ifølge DGI´s advokat var det foreningsretligt sådan, at kun medlemmer
over 18 år var valgbare til en bestyrelse, med mindre der i foreningens
vedtægter direkte var en bestemmelse om det modsatte. Heller ikke værger
med stemmeret for unge under 18 år var valgbare.
• At han trak sit forslag i tillid til, at det i den planlagte revision af vores
vedtægter nu blev præciseret, at kun medlemmer var valgbare”.
Forslaget vil således indgå i det kommende udvalgsarbejde med en generel
opdatering og revision af vedtægterne.
6. Valg af formand
Jesper Holstener Schmidt blev genvalgt.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Peter Falkenberg (kasserer), Julie Wedell-Wedelsborg og Birgitte Morits blev alle
genvalgt. Til erstatning for de afgående bestyrelsesmedlemmer blev Leif Brandt,
Steen Adam Kiørboe og Holger B. Nielsen nyvalgt til bestyrelsen, hvorved
bestyrelsen nu er fuldtallig. Der skulle også vælges 2 medlemmer til LTSC – det blev
Peter Falkenberg og Leif Brandt.
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4. Budgettet. Vi ved ,at Corona krisen kommer til at koste os manglende indtægter
som følge af aktiviteter, der ikke har kunnet gennemføres. Desuden har der været
en ekstra udgift til baneklargøring i år, som vi også må forvente fremadrettet.
Set over en bred kam ser vores budget dog fornuftigt ud. Kontingent og indskud
fastholdes på nuværende niveau. Der var ikke yderligere kommentarer og budgettet
blev godkendt.

8. Valg af suppleanter
2 suppleanter skal vælges til bestyrelsen i LTK, 1 til LTSC:
Anne Dorthe Hansen vil efter sigende gerne, men var ikke til stede. Hun skal derfor
lige selv sige ja.
Interesserede opfordres til at henvende sig til bestyrelsen, hvis man har lyst til at
være suppleant. Bestyrelsen blev givet mandat til at supplere sig med suppleanter.
9. Valg af revisor
Inforevision blev genvalgt.

Forskellige emner blev berørt, herunder
• Initiativet om klubudvikling og nye sociale arrangementer, som der var
opbakning til.
• Fastholdelse af de unge ved overgang fra junior til senior. Det er et vigtigt
tema, som bestyrelsen vil have fokus på, f.eks. ved så tidligt som muligt at
engagere dem som juniortrænere og andre aktiviteter.
• Cafeen. Vi har et cafeudvalg, som arbejder med flere tiltag – herunder også at
komme med attraktive tiltag for juniorerne.
• Driftudvalget, som har til opgave at holde et vågent øje med behovet for
vedligeholdelse – vigtigt at det fortsætter sit gode arbejde i tæt samarbejde
med bestyrelsen.
• Kunne man genoplive hyg-ind eller lignende arrangementer for
medlemmerne? – det var tidligere en stor succes.
• Niels Ulrik nævnte Kristian Lund-Andersen fonden, som bl.a. påtænker at
tegne evt. ledige indendørsbaner fast om f.eks. lørdagen – med trænere
tilknyttet – med henblik på at give juniorer, som ikke træner så ofte, mulighed
for at komme til at træne.
Formanden takkede sluttelig dirigenten for indsatsen og erklærede
generalforsamlingen for afsluttet.
Dirigent

Referent

Niels Ulrik Heine

Birgitte Morits.
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10. Eventuelt

Dette dokument er underskrevet af nedenstående parter, der med deres underskrift har bekræftet dokumentets indhold samt alle datoer i dokumentet.
This document is signed by the following parties with their signatures confirming the documents content and all dates in the document.

Birgitte Morits Pedersen

Som Dirigent
På vegne af Lyngby Tennis Klub
PID: 9208-2002-2-901515036228
Tidspunkt for underskrift: 20-07-2020 kl.: 10:59:43
Underskrevet med NemID

Som Bestyrelsesmedlem
På vegne af Lyngby Tennis Klub
PID: 9208-2002-2-634077191579
Tidspunkt for underskrift: 22-07-2020 kl.: 12:16:50
Underskrevet med NemID
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Niels Ulrik Heine

