Referat af generalforsamling i Lyngby Tennis Klub og LTSC
onsdag d. 30. marts 2022 kl. 19.00.
Formanden bød velkommen. 3 bestyrelsesmedlemmer mangler: Julie WedellWedellsborg, Steen Adam Kiørboe og Malene Stripp er forhindret grundet
sygdom og ferie.

Niels Ulrik Heine valgt som dirigent med applaus. Dirigenten kunne konstatere
at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne
år.
Jesper Holstener Schmidt og Kristian Nielsen berettede om året der gik.
Beretningen kan læses på hjemmesiden under Generalforsamling.
Vi startede året med Corona og Slawo kæmpede en brav kamp for at få gang i
udendørsbanerne. Formanden takker alle medlemmerne for støtten under
Coronaen. Den ene krise følger den anden. Først taget, så Corona, derefter
skulle lånet hos Lokale og Anlægsfonden indfries og nu krigen i Ukraine.
Løftet til Lyngby Taarbæk kommune om vedligeholdelsesudgifter på 600.000
er allerede indfriet.
Der er lidt penge tilbage fra Sallingfonden – de vil blive brugt til coating af
indendørsbanerne.
Bestyrelsen skal forhandle ny driftsaftale med kommunen i april måned og vi
frygter, at bidraget fra kommunen vil blive nedsat.
Vi nærmer os udesæsonen og Slawo knokler med at få åbnet enkelte
udendørsbaner til påske. Vandingsanlæg ser ud til endelig at blive repareret.
100-års jubilæum skal arrangeres. Vi forventer at lave et event når Frederik
Løchtes bog bliver udgivet.
Arbejdsdag afholdes d. 3. april og standerhejsning d. 30. april samtidig med
Tennissportens Dag.
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1. Valg af dirigent.

Der vil blive afholdt et visionsmøde i april måned omhandlende forbedring af
vores klubliv og forøgelse af vores medlemstal til 1000.
Kristian: I både 21 og 22 fortsætter de gode resultater. Vi er oppe imod andre
klubber, hvor de fleste spillere er hentet hjem fra udlandet og kan stadig være
med. Vores unge spillere har i Lyngby mulighed for jævnligt at spille med
vores elitespillere. Vi har øget tilslutning fra vores motionister til træning og
især nye medlemmer er interesseret i at deltage på vores træningshold.

I de næste uger går vi i gang med at planlægge udendørssæsonen og hvis
nogen har ændringer i forhold til booking af faste arrangementer, bedes i
kontakte Kristian på kristian@lyngbytennis.dk. Vi skal være stolte af
veteranerne, som vandt 8 guldmedaljer ved danske veteranmesterskaber.
Kjeld Almer: Bane 12 har en fejlkonstruktion, som gør at den hurtigt bliver
oversvømmet. Det blev allerede blev pointeret, da de blev konstrueret.
Thomas har fat i kommunen vedr. banerne. Der bliver arbejdet på sagen.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Peter Falkenberg: Vi har to foreninger og det er koncernens resultat, der er
vigtig. Revisionspåtegningen er uden kritiske bemærkninger fra revisor.
Kassereren nævnte væsentlige poster. Resultatet i de to foreninger er på
henholdsvis LTK 605.000 og LTSC 85.000. Det er 100.000 dårligere end sidste
år. Hvad har påvirket resultatet. Vi har haft Corona år igen og beholdt
personale og mistet træningsudgifter. Vi har søgt og fået hjælpepakker, som
har medvirket til et godt resultat. Vi har fået refinansieret lånet.
Selvom vi har fået et godt resultat, er der ikke plads til at bruge penge på
diverse, da udgifter til lån og afdrag stadig er det samme.
Regnskabet blev godkendt.

4. Forelæggelse af budget for det kommende år samt fastlæggelse
af indskud og kontingent.
Bestyrelsen foreslår følgende nye kontingentstruktur:

This document has esignatur Agreement-ID: e5c570mjnSY247476505

Elias og Theodor holder pause fra deres studier og vil tage mange timer i
klubben næste sæson. SPIL MED bliver genoptaget og OLD BOYS og OLD girls
skifter baner, så der bliver lidt mere liv omkring caféen.

”Bestyrelsen har observeret et antal udfordringer med den nuværende kontingentstruktur. 2 af
disse skal nævnes:
-en kompliceret struktur med mange priser, der hver især skal vedligeholdes
-et misforhold mellem pris og ydelse for visse medlemstyper.

Kontingenter:
Satsen for Senior Fuldtid danner altid udgangspunktet for alle øvrige kontingentsatser. Senior
formiddag, senior sommer, senior vinter, ungsenior fuldtid og junior fuldtid fastsættes til 75 % af
prisen på senior fuldtid. Junior sommer, junior vinter, ungsenior sommer og ungsenior vinter
fastsættes til 50 % af prisen på senior fuldtid. Ved beregningen afrundes satserne til nærmeste hele
tal deleligt med 5. Det foreslås endvidere, at kontingentet for Senior Fuldtid fastholdes uændret på
2150 kr. for sæsonen 2022.
Indskud:
Forslag: Indskud ved indmeldelse fastsættes til 580 kr. for alle seniorer og til 290 kr. for juniorer.
Disse takster gælder også for sæsonmedlemskab, men ved gentegning af sæsonmedlemskab i
nærmest følgende sæson skal der ikke betales nyt indskud.”
Holger fremlagde forslaget, som er et resultat af research af andre klubbers
kontingenter samt et ønske om at få en direkte sammenhæng mellem
satserne.
Det eneste, der i forslaget behøver at blive besluttet, er senior fuldtid.
Forslaget er indtægtsneutralt, da nogle sommermedlemmer måske melder sig
ud og andre går over til fuldtidsmedlemskab. Nogle fuldtidsmedlemmer mener,
at sommermedlemskabet er for billigt i forhold til hvad et fuldtidsmedlem får.
Budget:
LTSC er budgetteret med et overskud på 218.000 og LTK på 407.000. Vi vil
gerne opbygge en reserve, så det er bestyrelsens plan, at der bliver lagt lidt til
side hvert år.
Vi skal i gang med nogle svære forhandlinger med kommunen og vi kan
risikere at tilskuddet bliver væsentlig nedsat. De gamle aftaler er helt fra tiden
på Engelsborgvej.
Vi vil gerne have shinet klubhuset yderligere op, og det er der afsat penge til i
budgettet.
Budgettet og kontingentforslag blev vedtaget.
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Derfor fremsættes følgende forslag: (Der i parentes bemærket anslås at være indtægtsneutralt
samlet set)

5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Ingen indkomne forslag.
6. Valg af formand.
Bestyrelsen indstiller til genvalg af Jesper Holstener Schmidt.
Jesper blev genvalgt med applaus.

Bestyrelsen indstiller til genvalg af Peter Falkenberg (kasserer), Julie
Wedell– Wedellsborg, Holger B. Nielsen, Steen Adam Kiørboe, Malene
Stripp og Thomas Tang. Birgitte Morits genopstiller ikke.
De opstillede blev genvalgt med applaus.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Peter Falkenberg og Julie WedellWedellsborg som bestyrelsesmedlemmer til LTSC.
Bestyrelsen valgte Jesper som formand, Peter som kasserer og Julie som
næstformand.
Holger og Thomas blev valgt af generalforsamlingen.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen samt valg af en suppleant til
LTSC.
Ingen stillede op og det blev vedtaget at bestyrelsen i løbet af året kan vælge
nogle suppleanter.

9. Valg af registreret eller statsautoriseret revisor.
Bestyrelsen foreslår genvalg af Inforevision. Vedtaget.
10.Eventuelt.
Intet under eventuelt.
Formanden takkede for god ro og orden.
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7. Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer samt valg af to
bestyrelsesmedlemmer til LTSC.
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