Referat fra Holte Tennisklubs ordinære
generalforsamling
Torsdag den 20.05.2021 – Kl. 19.30
Sted: Klubhuset på Carlsmindevej 26 og virtuelt via teams.
Fremmødte i alt: 14 medlemmer og fra bestyrelsen: Klaus Arfelt (formand), Robert Dogonowski,
René Anneberg, Mille Borchorst, Henrik Sparholt, Rasmus Rübner Adolph, Camilla Smith Müller.

1. Valg af dirigent& referent
Connie Staniok blev valgt til dirigent og Lone Remsted til referent.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var varslet iht. vedtægterne, og
generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning
Formanden redegjorde for årets gang i 2020 som på mange måder var et udfordrende år for
klubben og dets medlemmer. Klubben skulle have en hurtig og smidig tilpasning til konstant
ændre forhold grundet Pandemien Covid-19. Generalforsamlingen er derfor udskudt af flere
omgange og standerhejsningerne for både 2020 og 2021 foregik virtuelt. Der har været
begrænsninger på samvær såsom sommerfest, vedligeholdelsesdage og klubhuset generelt. Dog
har der været stor opbakning fra klubbens medlemmer – og også stærkt efterspørgsel på lokale
aktiviteter, og et ekstra behov for tilpasning.
Klubben har haft et fortsat voksende medlemstal. Der har ikke været nævne værdige
ekstraordinære udgifter i 2020 som i de to foregående år , og klubben har en sund økonomi med
et udvidet råderum grundet medlemstilgang, aktiviteter og sponsorer. Dermed er der mulighed for
at overveje anlæggelse af helårsbaner.
Trænerteamet leverer et fantastisk stykke arbejde og gør det rigtig godt. Lucas Hjorth og hans
team bærer en stor del af æren for at alt fungerer så godt. Velkommen til Andrew Fisher som
bliver en del af Lucas’s trænerteam. Klubben har haft sportslig succes for hold og individuelt.
Der er løbende lavet småforbedringer. Kurt, vores banemand har udvidet kontoret som var
tiltrængt og har nu fået en mere anvendelig størrelse. Der er kommet nye køleskabe og
havemøbler.
Det lykkedes at åbne banerne allerede start april og dermed tidligere ift. forrige år så vi kunne
komme i gang med at spille. Halkapacitetsprojektet i Rundforbihallen med 2 yderligere baner er i
fremdrift og bliver en realitet.
Fokusområder for 2021 vil være at fortsætte den smidige håndtering af Corona. Men hertil vil der
være fokus på at styrke det sociale med mere fællesskab for både junior og senior. Vi skal
fastholde det høje aktivitetsniveau på vores træning og camps. Mulige Minitennisbaner og
udvidelsen af Rundforbihallen. Jubilæumsfesten som er udskudt til 2022 skal forberedes.
Formandens beretning blev vel modtaget.
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Klubbens nye træner Andrew Fisher gav en kort præsentation af sig selv, og glæder sig til at
arbejde i klubben
3. Nye Regulativer
Der foreligger ingen nogen nye regulativer.

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
Klubbens Kasserer Robert Dogonowski, fremlagde årsregnskab for 2020.
Årets regnskab viser et tilfredsstillende resultat for 2020 med et overskud på DKK 256.000.
Egenkapitalen er ultimo 2020 på DKK 740.016 og fint for en klub af vores størrelse.
Der har været meget fokus på at være i kontrol finansielt set i lyset af den meget store usikkerhed
i foråret 2020.
Klubben har modtaget lønkompensation i en kortere periode 2020 samt ekstraordinær støtte til
aktiviteter 20/21 fra DGI/DIF, Rudersdal Kommune samt Kulturministeriet. Medlemmer og
sponsorer har støttet og været loyale omkring foreningen.
Medlemstallet i 2020 er 972, svarende til en vækst på 15%. Der har været stor efterspørgsel på
tennisydelser i lokalområdet som har givet udslag i stor aktivitet på træning og Summer Camps.
Klubbens medlemstal er gået frem fra 848 medlemmer i 2019 til 972 medlemmer i 2020.
I aldersgruppen under 25 år er der 520 medlemmer og for >25 år er der 452 medlemmer i
klubben. Nedenstående tabel viser medlemsfordelingen på tværs af alder og køn for 2020.

Medlemstallet er optalt efter DIF’s anvisninger.
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Regnskabet blev vel modtaget.

5. Fremlæggelse af budget og kontingentregulativ til godkendelse
Budget 2021 ligner meget 2020 med kun få mindre justeringer. Der foreligger fortsat stor
uisikkerhed om rammebetingelserne for klubbens aktiviteter – om end denne usikkerhed er
væsentlig reduceret her i maj 2021 i forhold til tidspunkt for udarbejdelsen december 2020 hvor
alle indendørs sportsaktiviteter var nedlukket. Budgettet skal ses i den sammenhæng.
Bestyrelsen foreslår, kontingent og indmeldelsesgebyr fastholdes.
Der budgetteres fortsat med sponsor støtte som i 2020.
2021 er jubilæumsår og jubilæumsfesten udskydes til næste år, da vi ønskes at den blive markeret
med et større arrangement, der er hensat DKK 55.000. Det er budgetteret med et underskud på
DKK 58.500 for 2021 og evt. investeringer af helårsbaner er ikke med i budget 2021.
Budget og fastholdelse af kontingent og indmeldelsesgebyr blev vedtaget.

6. Forslag om anlæggelse af to helårsbaner på eksisterende anlæg.
Bestyrelsen fremlagde et forslag om anlæggelse af to helårs grusbaner med rødt grus.
De er bygget op med fast underlag med en kunstgræsmåtte. Kunstgræsmåtten fyldes først op med
sand og derefter rødt grus til op over toppen af strået. Derefter lægges der glidegrus. Banen skal
vandes og fejes, ligesom almindelige tennisbaner, dog med mindre vandforbrug.
Fordelene ved sådanne baner er, at de udvider sæsonen og kan håndtere klimaforandringer med
større mængder regn. Der er mindre behov for vanding (vandudgiften er steget) og der er mindre
behov for grus samt vedligeholdelse da banen skal tromles. Sikre bæredygtighed og bedre
rammer.
Andre klubber som HIK, KB, Gentofte, Karlebo m.fl. har allerede etableret den nye type bane. Det
er vigtigt bemærke, at når er spilles holdkamp, skal alle kampene afholdes på samme type bane.
Bestyrelsen forespørger på mandat til at investere op til DKK 500.000 til etablering af helårs
grusbaner. Op til DKK 300.000 kan finansieres direkte ud af klubbens egenkapital, mens de øvrige
DKK 200.000 skal finansieres via specifik sponsorstøtte eller projekt specifikt lån eller indskud fra
medlemmerne. Uden tilstrækkelig sponsorstøtte og indskud, kan der kun etableres én bane eller
perioden for etablering af støtte udvides.
Bestyrelsen vil forestå valg af leverandør og konkret valg af placering. Der kan ikke gives tilladelse
til lys på banerne.
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Bestyrelsen har fået fuldt mandat til at investere op til DKK 500.000 til etablering af helårs
grusbaner og hermed enstemmigt vedtaget med 14 stemmer.

7. Forslag om ændring af vedtægterne
Der er ingen forslag om ændringer af vedtægterne.
8. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer
Der er ingen indkomne forslag fra medlemmer
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Klaus Arfelt er på valg og ønsker ikke at genopstille.
Robert Dogonowski, Henrik Sparholt, René Anneberg og Jette Smith er alle på valg og ønsker at
genopstille.
Claus Bjerg Felding (tidligere bestyrelsesmedlem) og Esben Josephsen opstillede til bestyrelsen
som nye medlemmer. De blev valgt med akklamation.
Bestyrelsen er nu 8 personer og iflg. vedtægterne skal den være på mellem 6-8 personer, så er
vedtægterne opfyldt.
Som foreskrevet i vedtægterne vil bestyrelsen konstituere sig selv med formand, kasserer, og
øvrige poster i den nærmeste fremtid.
Suppleant; Camilla Smith Müller genopstiller og valgt.

10. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
Samme revisor som de foregående år, Christensen Kjærulf blev foreslået og vedkommende er villig
til at fortsætte. Dette blev vedtaget.
11. Eventuelt
Afgående formand Klaus Arfelt blev takket for sin store indsats som formand gennem de sidste 3
år og Robert Dogonowski overrakte vingave.
Dirigenten takkende for en god og velafstemt generalforsamling og erklærer den for hævet.

Referatet er udarbejdet af Lone Remsted

