Referat af Generalforsamlingen, den 16. juni 2021, kl. 19.00
Agenda:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastlæggelse af
indskud og kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
7. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer samt valg af to bestyrelsesmedlemmer
til LTSC.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen samt valg af en suppleant til LTSC.
9. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor.
10.

Eventuelt

Formanden bød velkommen til en noget forsinket generalforsamling, der
normalt skal afholdes i marts, men grundet Corona restriktioner er blevet
udskudt et par gange.

1. Valg af dirigent
Niels Ulrik Heine blev valgt. Han takkede for valget. Generalforsamlingen er indkaldt
med 14 dages varsel. Generalforsamlingen er lovlig og i overensstemmelse med
vedtægterne.
2. Formandens beretning
Beretningen kan findes på hjemmesiden.
Formanden supplerede den skriftlige beretning med følgende.
Trænersituationen:
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6. Valg af formand.

Sportschef Jacob Holst valgte som bekendt efter 5 gode år i Lyngby at søge nye
udfordringer, idet han blev ansat i Dansk Tennis Forbund som juniorlandstræner.
Tillykke til Jacob med de nye spændende muligheder og tusind tak for samarbejdet i
de forgange år. Da Lyngby i forvejen har nogle af landets bedste juniorspillere, vil vi
stadig have en del samarbejde med Jakob.

De sidste brikker i den nye struktur faldt på plads, da vi lykkedes med at få ansat en
meget kompetent træner i skikkelse af argentinske Santiago Maccio, der nu er bosat
i Lyngby og på bedste vis supplerer det øvrige trænerteam. Sammen med vores
mange dygtige timetrænere har vi nu et rigtig godt korps af trænere i klubben.
Vores klubchef fik herefter lejlighed til at sige et par ord og fortalte bl.a. om
klubbens fine resultater i løbet af det forgangne år (se yderligere i den skriftlige
beretning). Kristian fortalte også om sine ideer til kommende arrangementer. Han vil
gerne lære alle klubbens medlemmer at kende og vil tage det gamle koncept
”Hyg-ind” op igen, dog nu med overskriften ”Spil-med”, idet Kristian selv vil spille
med. Det første arrangement bliver 2. august fra 18-20. Kristian håber at så mange
så muligt vil deltage.
Kristian opfordrede i øvrigt alle medlemmer til at kontakte ham med idéer og forslag
til events og arrangementer i klubben.
Kristian fortalte videre, at vi har fået en del nye medlemmer, som gerne vil deltage i
den organiserede klubtræning. I den forbindelse understregede han, at også vores
faste trænerstab vil være at finde på voksentræningen.
Klubben har i øvrigt fået en hel del flere medlemmer her i Coronatiden, det er især
sommermedlemmer – både voksne og juniorer.
Der skal lyde en stor tak til alle vores medarbejdere, der alle yder en stor indsats for
at få klubben til at køre i det daglige.
Formanden fortsatte herefter sin beretning og trak kort tråden tilbage til sommeren
2019, hvor vi med det ekstraordinære tilskud fra Lyngby -Taarbæk kommune fik nyt
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Bestyrelsen benyttede anledningen til at revurdere organisationen og besluttede at
oprette en stilling som klubchef med ansvar for den daglige ledelse og drift af
klubbens mange aktiviteter. Vores nye klubchef hedder nu Kristian Nielsen (Kristian
er ikke helt ny, da han i forvejen bestred jobbet som klubudviklingsansvarlig).

tag på vores tennis- og squashhal. Samtidig fik vi via en bevilling fra Sallingfonden
mulighed for at udføre en række vigtige forbedringer (nyt LED-lys) og som alle kan se
p.t. en række vedligeholdelsesarbejder, herunder renovering af sydfacaden og
maling af vores klubhus med nye og mere tidssvarende farver. I forhallen vil der
blive dekoreret med historiske billeder, som vi har fundet i arkiverne.

Udendørssæsonen har iøvrigt været speciel, da vi jo - med stor succes - forsøgte os
med udendørsspil det meste af vinteren. Takket være vores banemand Slawomir
lykkedes det i stort omfang at holde et antal baner åbne og dermed efter bedste
evne kompensere medlemmerne for de manglende muligheder for indendørs spil
som følge af corona situationen.
Kommunen har som noget nyt åbnet op for, at alle foreninger løbende kan indsende
ønsker til nye tiltag. Disse vil så en gang årligt blive vurderet af kommunen med
henblik på evt. fremtidig bevilling.
I Lyngby Tennisklub har vi i den forbindelse gjort opmærksom på, at vi har et stort
ønske om på sigt at udvide vores indendørs banekapacitet med 1-2 ekstra baner.
Derudover en evt. omlægning af 2 rødgrusbaner til Hybrid clay (spilbar hele året)
samt evt. etablering af padelbaner i det omfang det måtte være muligt, uden at det
går ud over eksisterende tennisbaner.
I skrivende stund er der i øvrigt noget der tyder på, at kommunen vil etablere
padelbaner i Lyngby Idrætsby på et i dag uudnyttet græsareal tæt ved
tennisbanerne. Dette er dog ikke endeligt besluttet.
Formanden kom endvidere ind på corona nedlukningen af vores indendørs hal og de
heraf afledte konsekvenser. Nogle medarbejdere har været hjemsendt i et vist
omfang og klubben har i den forbindelse modtaget lønkompensation, der i store
træk svarer til mistede indtægter på træningen.
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Udendørs har vi en driftsaftale med kommunen. Denne har efterhånden nogle år på
bagen. Kommunen har meddelt, at man ønsker at forny driftsaftalen - det er dog
endnu ikke sket. En gang om året gennemgås udendørs anlægget med kommunens
repræsentanter og i den forbindelse mangler stadig, at kommunen får repareret
vandingsanlæg, bane-dræn m.m..

For at kompensere medlemmerne for de manglende indendørs faste banetimer har
Bestyrelsen besluttet, at alle, der har haft faste baner, kan booke indendørs baner
gratis indtil vintersæsonen starter.
Sluttelig blev det nævnt, at det ene af vores dyre lån i Lokale- og anlægsfonden skal
indfries ved året udgang. Bestyrelsen arbejder på sagen, er bl.a. i dialog med
kreditforeningen og håber at kunne præsentere en løsning senere på året.

Beretningen blev herefter taget til efterretning.
3. Regnskab
Kassereren præsenterede regnskaberne. (LINK)
og startede med at henvise til revisionspåtegningen, hvor følgende bl.a. nævnes:
”Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift. Vi henleder opmærksomheden på
note 1, hvoraf det fremgår at der på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen ikke er
sket refinansiering af foreningernes anlægslån, som udløber til indfrielse ved
udgangen af 2021. Bestyrelsen vurderer, at anlægs lånet vil blive refinansieret inden
udløbet af 2021 og aflægger i overensstemmelse hermed årsregnskabet under
forudsætning af foreningens fortsatte drift. Vores konklusion er ikke modificeret
vedrørende dette forhold.”
Dette skyldes lånet på 2.240.000, der skal indfries 31.12.2021. Bestyrelsen har længe
arbejdet med refinansiering og det sidste nye er, at RD måske er interesserede.
LTSC har et rimelig stabilt resultat hvert år. Vi havde budgetteret med 255.000, men
fik dog kun et overskud på 189.752, som er lidt bedre end sidste år.
Egenkapitalen har 2 poster, som er egenkapital og hensættelser til vedligehold. Men
da vi efterhånden har vedligeholdt det meste, bliver de foreløbig stående.
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Der blev til sidst spurgt ind til medlemstilgangen og hvordan de nye medlemmer
fordeler sig på de eksisterende medlemskategorier. Svaret er at de er nogenlunde
fordelt, som de eksisterende medlemmer, men der er desværre mange, der kun har
valgt sommer medlemskab. Er dette kontingent ikke for billigt spurgte et medlem?
Jo, noget kunne tyde på det og bestyrelsen overvejer at sætte prisen op til næste år.

LTK har et overskud på 607.460 mod 655.219 sidste år. Budgettet var på 557.000, så
det er tilfredsstillende i forhold til, at vi er gået igennem et Corona år.
Egenkapitalen er på 8.490.307, men står i mursten.
Det er vigtigt, at vi har et positivt resultat for at køre videre og for at betale vores
afdrag til lån.

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, når lånet er på plads, da
dette skal godkendes af medlemmerne.
Leif (bestyrelsesmedlem) kom på banen og berettede, at han ikke havde skrevet
under på regnskaberne, da han mente, at der skulle være et notat om, hvordan man
ville kompensere for tabet af faste banetimer. Han havde kontaktet andre klubber,
som havde kompenseret.
Leif var af den mening at udgifter til hallerne på 1.200.000 har været dækket af
indtægten på leje af indendørs baner, men at i takt med at flere timer i primetime
bliver taget til træning, mister klubben indtjening.
Han mente også at Slawomir havde alt for meget at se til, og der skulle ansættes én
til at hjælpe ham.
Formanden svarede, at der i den nuværende formands regeringstid ikke er sket
ændringer i bane fordelingen i primetime på nær en enkelt ledig banetime. Denne
blev sidste år udbudt til medlemmerne, men da ingen ønskede at tegne banen, blev
den tildelt som træningstid til vores nye 1. hold for damer i Elitedivisionen.
Regnskaber blev godkendt med applaus.
4. Budget, indskud og kontingent
Budgetterne er blevet skåret en del, da Corona situationen gør fremtiden lidt usikker.
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Spørgsmål. Hvad sker der, hvis lånet ikke kan refinansieres? Svar: Vi går konkurs. Der
blev fremlagt en idé om lån fra medlemmer, som så måske kunne være kontingentfri
i lånets løbetid. Bestyrelsen tror dog stadig på en løsning med RD.

Der blev spurgt, hvorfor træner lønningerne stiger så meget og
Julie(bestyrelsesmedlem) forklarede at flere og flere ønsker træning - både voksne
og børn - samt vi har fået et nyt 1. hold damer i elitedivisionen. Det koster både
ekstra tøj, forplejning og træningsudgifter, men LTK bruger generelt ikke så mange
penge på elite som mange andre klubber. Vi har i år desværre mistet nogle dygtige
elitespillere, der er gået til andre klubber.
Budgettet blev taget til efterretning.

5. Behandling af indkomne forslag
Næstformanden (Holger) fremlagde bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
Processen blev sat i gang efter generalforsamlingen sidste år. Holger redegjorde for
såvel proces som det konkrete indhold af ændringsforslagene. Forslagene er blevet
til i et samspil mellem konkrete interessenter, bestyrelsen, eksempler på andre
klubbers vedtægter og naturligvis arbejdsgruppen.
I korthed er de foreslåede ændringer som følger:
·

Klubbens formålsparagraf er udvidet en smule – kan omfatte padel

·

Der er sket justeringer af startdato for indendørssæsonen

·

Fristen for indsendelse af forslag til generalforsamlingen er justeret

·

Der er sat navn på flere funktioner i bestyrelsen end blot og bart formanden

·

Det er præciseret, at bestyrelsen skal foreligge et budget for generalforsamlingen

·

Kravet om medlemskab er blevet indføjet

·

Reglerne omkring skriftlig afstemning på generalforsamlingen er blevet justerede

·

Bestyrelsens muligheder for at nedsætte udvalg og udnævne suppleanter er blevet
præciserede
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Fastholdelse af indskud og kontingenter blev vedtaget.

Leif har fremsat forslag, som der er taget højde for i vedtægtsændringerne, men ikke
i deres fulde ordlyd, så derfor har Leif fastholdt forslagene som tilføjelse til de nye
vedtægtsændringer.
Forslagene blev gennemgået og kommenteret af medlemmer og bestyrelse og den
generelle holdning var, at forslagene gav bestyrelsen spændetrøje på.
Et medlem mente, at bestyrelsen skulle lave en aktivitet udviklingsplan.

Julie: Eliten er vigtig, hvis vi vil tiltrække nye potentielle elitespillere og fortalte, at
hun selv erlægger 28.000 om året til 1½ barn til klubben.
Ingen stemte for Leifs forslag til vedtægtsændringer.
Kjeld Almer havde 4 små rettelser til bestyrelsens vedtægtsforslag, som bestyrelsen
indvilgede i at tilføje.
Derefter blev bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendt.
Notat og vedtægter ligger på hjemmesiden.
6. Valg af formand
Jesper indstilles til formand og blev genvalgt i både LTK og LTSC.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
LTK bestyrelsesmedlemmer: Peter, Holger, Julie, Steen og Birgitte stillede op til
genvalg og blev genvalgt.
Bestyrelsen indstillede Malene Stripp og Thomas Tang til nyvalg i LTK. Begge blev
valgt på trods af, at bestyrelsen nu har 7 medlemmer ud over formanden.
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En anden ville vide, hvor mange elitespillere der er, og hvad det koster klubben.
Ifølge DTF er det 12-15. Nogle enkelte elitespillere betaler for max 7 træningstimer
og modtager måske 9-10 timer.

2 medlemmer blev indstillet til valg til LTSC (som kun har 3 medlemmer) – Peter og
Julie blev valgt.
8. Valg af suppleanter
2 suppleanter til bestyrelsen:
Ingen. Man må gerne henvende sig, hvis man har lyst til at være suppleant og
bestyrelsen blev givet mandat til at vælge op til 4 suppleanter.

Info-revision genvalgt.

10. Eventuelt
Et medlem var lidt irriteret over, at folk ikke afmeldte baner, hvis de ikke brugte dem.
Kristian var obs på at trænerne skulle være mere skarpe til at afmelde og vi ville
minde medlemmerne om det samme.
Én mente at nettene imellem indendørs banerne trængte til udskiftning. Nettene er
indkøbt og er endda højere end før. Slawo arbejder på at få flyttet ophængs
punkterne. Det ene net er allerede opsat, men ikke sat op i rette højde.
Der blev efterspurgt mere kommunikation i det hele taget. Kristian fortalte at han
kommunikerer meget på facebook og for dem, der ikke har facebook, kan man følge
det på forsiden på hjemmesiden. Når der bliver baner ledige i sidste øjeblik, er det
her, det bliver meldt ud.
Der blev spurgt om, hvem der fra bestyrelsens side skal være ansvarlig for anlæggets
drift- og vedligeholdelsesplan. Formanden svarede, at det bliver besluttet på
førstkommende bestyrelsesmøde, hvor den nye bestyrelse vil konstituere sig.
Formanden takkede herefter såvel dirigent som de tilstedeværende medlemmer for
god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Herefter var der hyggeligt samvær i caféen med pølser, brød og lidt vådt til ganen.
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9. Valg af Revisor

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.

Anne Ninette Qvist

Som Dirigent
På vegne af Lyngby Tennis Klub
PID: 9208-2002-2-901515036228
Tidspunkt for underskrift: 30-06-2021 kl.: 15:31:00
Underskrevet med NemID

Som Referent
På vegne af Lyngby Tennis Klub
PID: 9208-2002-2-949063960700
Tidspunkt for underskrift: 30-06-2021 kl.: 15:30:13
Underskrevet med NemID
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signatures is related to precisely this document only. Prove for the originality and validity of
signatures can always be lifted as legal evidence.

The document is locked for changes and all cryptographic signature certificates are embedded in
this PDF.The signatures therefore comply with all public recommendations and laws for digital
signatures.With esignatur's solution, it is ensured that all European laws are respected in relation to
sensitive information and valid digital signatures. If you would like more information about digital
documents signed with esignatur, please visit our website at www.esignatur.dk.
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Niels Ulrik Heine

