
Referat af Generalforsamling i Lyngby Tennisklub og Lyngby Tennis- og Squashcenter 
den 27.3.2019 
  
1. Valg af dirigent. 

a. Niels Ulrik Heine valgt 
b. Dirigent konstaterer, at Generalforsamling er lovligt indkaldt dog med den 

bemærkning, at regnskab ikke er sendt ud rettidigt 
 
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år: Herunder opdatering 

på den løsning bestyrelsen arbejder på ift. at få renoveret tag, etablering af 
byggeudvalg, sportslige resultater samt øvrige udviklingstiltag.  

a. Se vedlagte beretning. Beretningen taget til efterretning 
b. God diskussion af Formandens beretning og klubbens generelle situation uden 

egentlige nye tiltag. Dog ønske om at Bestyrelsen præsenterer en vision for 
fremtiden når de mere kortsigtede akutte behov primært ”Taget” er håndteret 

c. Bestyrelsen godkendte enstemmigt udkast til deklaration med Lyngby-Taarbæk 
Kommune som påtaleberetteiget og bemyndigede enstemmigt bestyrelsen til at 
underskrive deklarationen med henblik på at opnå tilskud fra Lyngby-Taarbæk 
Kommune på ca. kr. 6 mio. til udskiftning af taget på foreningens bygning. 

 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  

a. Regnskabet Godkendt. Der henvises til regnskabet, som findes her: 
https://lyngbytennis.dk/klubben/generalforsamling/  

 
4. Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastlæggelse af indskud og 

kontingent. 
a. Budget præsenteret og taget til efterretning. Der henvises til regnskabet, som 

findes her: https://lyngbytennis.dk/klubben/generalforsamling/ 
b. Nye kontingentsatser godkendt med den præcisering, at der kan bookes bane 

fra 24 timer før brug. Bilag med satser findes her: 
https://lyngbytennis.dk/klubben/generalforsamling/ 

c. Ønske om indførelse af ”Betalingsservice”. Bestyrelsen undersøger muligheder 
og setup 

 
5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer. Der er indkommet et 

forslag fra Niels Ulrik Heine og John Ottesen omkring etablering af bedre udendørs 
belysning ved trappen i Caféområdet.  

a. Dette er efterfølgende blevet etableret, hvorfor forslaget udgik 
 
6. Valg af formand. Bestyrelsen indstillede Jesper H. Schmidt til genvalg 

a. Jesper H Schmidt genvalgt 
 

7. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer samt valg af to bestyrelsesmedlemmer til LTSC. 
Bestyrelsen indstillede til genvalg Kim Boisen (næstformand), Peter Harden og Paul 
Jalili Mikkelsen. Dertil nyvalg af Julie Wedel Wedellsborg, Birgitte Morits Petersen samt 
Peter Falkenberg som kasserer.  



a. Beslutning på Generalforsamling;  
i. Genvalg af Kim Boisen, Peter Harden og Paul Jalili Mikkelsen 
ii. Nyvalg af Peter Falkenberg (som kasserer), Julie Wedel Wedellsborg og 

Birgitte Morits Petersen 
iii. Valg af Peter Falkenberg, Peter Harden og Paul Jalili Mikkelsen som 

bestyrelsesmedlemmer til LTSC 
b. Bestyrelsen vil gerne takke de afgående bestyrelsesmedlemmer Birgit 

Torpegaard, Michael Petersen og Jesper Olsen for deres indsats og involvering. 
 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen samt valg af en suppleant til LTSC. Bestyrelsen 

mangler pt. 2 suppleanter og opfordrede alle, der har ideer til og mulighed for at hjælpe 
klubben med at udvikle sig om at sende en mail til formand@lyngbytennis.dk. 

a. Der kunne ikke findes 2 suppleanter på Generalforsamlingen. Bestyrelsen gives 
bemyndigelse til at finde 2 suppleanter og involvere dem i bestyrelsesarbejdet 

 
9. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af 

Inforevision. 
a. Inforevision genvalgt 

 
10. Eventuelt 

a. Opfordring til at flere medlemmer involverer sig aktivt i klubbens arbejde 
herunder stående udvalg som f.eks. Juniorudvalget, Aktivitets- og 
Samarbejdsgruppen. Send en mail til formand@lyngbytennis.dk hvis du ønsker 
at bidrage. For Aktivitetsudvalget kan Niels Ulrik Heine kontaktes på 
nuh@dklaw.dk 

 
 

 
 


