REFERAT:
"Ordinær generalforsamling i RISSKOV TENNISKLUB
fredag 23. februar 2018
i Risskov Sognegaard, Solbakken 2, 8240-Risskov
Formanden byder velkommen
Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Mogens Yde Knudsen, som accepterer valget.
Dirigenten tog herefter ordet og konstaterede, at GF var rettidig indkaldt - gav herefter ordet til
formanden.
Formandens beretning
Søren Højgaard gennemgik hovedtrækkene omkring forløbet af det forgangne år.
I en tid, hvor tennis generelt, men især i Danmark har det svært, har RTK haft en medlemsfremgang
på ca. 3,5% fra 448 til 462 medlemmer - fordelt på 52 juniorer, 25 ungdom, 70
formiddag/sandbane, 9 mini og 306 seniorer. Ud af de 462 medlemmer er 70 nye, men desværre har
også 55 medlemmer forladt RTK. Vi kan være tilfredse med medlemsfremgangen, men ikke med,
at 55 medlemmer har forladt RTK, hvis det ikke skyldes “naturlig afgang”, hvorfor bestyrelsen
2017 havde lavet flere tiltag for at nye medlemmer bliver ordentlig “integreret” i klubben.
Regnskabet viste et overskud på 22.629 kr. - mere herom under fremlæggelse af regnskabet ved vor
kasserer.
Vores dygtige hold roses for en rigtig fin sæson.
Bestyrelsens arbejde gennemgås. Slutter med at takke bestyrelsen for godt samarbejde.
Godkendes med applaus.
Beretningen vil sin fulde ordlyd kunne læses på RTKs hjemmeside.
Fremlæggelse af regnskab
Ulla Bechtold fremlægger klubbens regnskab og gennemgår centrale poster. Regnskabet blev vist
på projektor. Regnskabet er publiceret på hjemmesiden.

Tommy Hansen spurgte til 49.485 kr. til “Reparation og vedligehold Fortevej”, og hvad en
gennemgribende renovering af Fortevej ville koste. Svend Hvidberg forklarede, at det i oktober
måned havde været nødvendigt med en ekstraordinær renovering, da banerne på Fortevej var glatte
og for “farlige” at spille på. Tommy angav tilfredshed og tilføjede, at banerne på Fortevej nu var
fine at spille på. Svend supplerede med, at der fremadrettet var indgået aftale om årlig renovering af
Fortevej til et betydelig mindre beløb - fremgår af budgettet. Svend skønnede ikke, at det var
nødvendigt med en gennemgribende renovering af Fortevej de første 3-4 år. En gennemgribende
renovering af Fortevej ville koste omkring 250.000 kr..
Peter Hulgaard spurgte til kontingentet på 43.938 kr..
Søren svarede, at kontingentet overvejende dækkede over kontingent til DTF, i mindre grad til DGI.
Søren tilføjede, at kontingentet til DTF blandt andet var en forudsætning for, at RTK kunne deltage
de aktiviteter, som DTF udbød - fx holdturnering, danske og jyske mesterskaber. Kontingentet til
DTF gik også til udvikling af talenter og deltagelse i fx Davis Cup og FED Cup. Søren beskrev en
mulighed at dele RTK op i en elitedel, som var medlem af DTF, og en motionsdel, som var medlem
af DGI. Søren tilføjede, at der blandt mange jyske og fynske klubber var bekymring over
udviklingen i DTF og medlemstilbagegangen i Vestdanmark.
Hanne Skou spurgte til, hvad de københavnske og sjællandske klubber “mere fik ud af deres
kontingent til DTF”.
Søren svarede, at der blandt mange jyske og fynske klubber var en opfattelse af, at DTF var “for
eliteorienteret” mere dækkende de københavnske og sjællandske klubbers behov, og at de mere
bredteorienterede vestdanske klubber kunne risikere at blive tabt.
Regnskabet godkendt med applaus.
Fremlæggelse af budget
Ulla Bechtold fremlægger klubbens budget for næste år. Budgettet er publiceret på hjemmesiden.
“Ad 150.000 kr. i budgettet til renovering af klubhuset”:
Svend Hvidberg omtalte “sidste års bevilling af 250.000 kr. til renovering af klubhuset”. Svend
omtalte nøje, at der var flere problemer med de indkomne tilbud, som ikke løste de ønsker,
bestyrelsen havde. Svend sagde, at man med de 150.000 kr. i det nye budget vil opnå det samme,
dvs. nyt tag (stærkere konstruktion til at modstå fodbolde fra VRI), pergola (sejldug) ud fra taget,
blåregn forbliver langs forkanten. Nyt tag skulle være klar til standerhejsningen, som er planlagt til
lørdag 21. april.
Kim Egebo foreslog, at man indtænkte lys og nye borde.
Kirsten Lund Hermansen foreslog varmelamper.
Budgettet godkendt med applaus.
Behandling af indkomne forslag
Ingen.
Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
Bestyrelsen foreslår uændret seniorkontingent 1100 kr., ungdomskontingent 700 kr.,
juniorkontingent 500 kr., sand/formiddagskontingent 600 kr. og minitennis 400 kr..
Vedtages.

Valg af formand
Søren Højgaard genopstiller - vælges med applaus.
Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
På valg er Ulla Bechtold, Bo Søndergaard og Erik Segel - Bo og Erik er villige til genvalg.
Bestyrelsen foreslår Liz Abildgaard.
Liz, Bo og Erik vælges for 2018+19.
Valg af bestyrelsessuppleanter
Mogens Eriksen vælges som 1. suppleant.
Peter Hulgaard vælges som 2. suppleant.
Valg af revisorer
På valg er Carsten Schødt Pedersen - genvælges.
Bestyrelsen foreslår Claus Ege Nielsen - Claus ikke til stede - Claus er villig til at modtage valg vælges.
Eventuelt
Edmunds Cup uddeltes. Søren motiverede valget af Ulla Bechtold - Lars Pedersen kom med
yderligere stærke argumenter - meget stærke klapsalver.
Søren takkede dirigenten - man sluttede med “3 lange og 3 korte” for RTK.
Den formelle del af mødet afsluttedes herefter, og man overgik til almindelig løssluppenhed med
dejlig mad og smagning af 6 forskellige Nobile-vine.

Ref. Erik Segel, 2018 02 27

