Referat
Ordinær generalforsamling RISSKOV TENNISKLUB fredag 25. marts 2022
i
Bellevuehallernes Selskabslokale, Vestre Strandallé 170, 8240-Risskov
Formanden bød velkommen.
Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Mogens Yde Knudsen, som blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten konstaterede, at RTKs generalforsamling 2021 ikke var blevet afholdt, og at
RTKs generalforsamling 2022 ikke var blevet afholdt i februar måned 2022, som
foreskrevet i RTKs vedtægter. Generalforsamlingerne var hhv. blevet aflyst og udsat pga.
Covid-19.
Dirigenten vurderede, at den permanente aflysning af 2021-generalforsamlingen og
udsættelsen af 2022-generalforsamlingen ikke burde være sket. Da disse forhold imidlertid
ikke lader sig ændre, og da generalforsamlingen 2022 i øvrigt var rettidigt indkaldt, fandt
dirigenten, at generalforsamlingen 2022 kunne gennemføres, dog således at punkterne
“formandens beretning” og “fremlæggelse af regnskab” måtte omfatte både 2020 og 2021,
at “fastlæggelse af kontingent” måtte omfatte både 2021 og 2022, og at "valg af
bestyrelsesmedlemmer" måtte omfatte samtlige de medlemmer, der var på valg i både
2021 og 2022.
Ingen af de fremmødte havde bemærkninger til dette, og dirigenten gav herefter ordet til
formanden.
Formandens beretning for 2020 og 2021
Søren Højgaard gennemgik hovedtrækkene omkring forløbet af de sidste 2 år.
Omkring 2016-17 var målet for antal medlemmer: 480. RTK havde 2021 535 medlemmer fordelt på 352 fuldtidsmedlemmer, 104 sandbane-medlemmer og 79 juniorer/ungdom/mini.
RTK fik 2021 86 nye medlemmer.
Derudover har RTK en venteliste, som overstiger 100 personer.
Der blev 2021 IKKE afholdt generalforsamling i RTK. Pga. Coronasituationen og de
forskellige restriktioner, som regeringen havde iværksat, besluttede en enig bestyrelse at
undlade at afholde GF, hvilket bestyrelsen informerede om i e-mail 22. januar 2021.
Derefter lagde bestyrelsen regnskabet for sæson 2020 på hjemmesiden inkl.
kontingentsatser. Baseret på dette opkrævede bestyrelsen kontingent, optog nye
medlemmer og navigerede igennem sæsonen, uden at der indløb bemærkninger til
bestyrelsen omkring manglende afholdelse af GF.

Årets generalforsamling (2022) er også forsinket, idet der i vedtægternes § 6.3 står, at GF
skal afholdes i februar måned; men da bestyrelsen skulle tage beslutning midt i januar, var
der stadig restriktioner bl.a. omkring selskabslokaler, som først skulle tages op til fornyet
overvejelse per 31. januar - derfor blev GF udskudt til d.d., og der blev 14. januar
informeret herom per e-mail. Heller ikke til denne beslutning er der kommet bemærkninger
til bestyrelsen.
Søren fokuserede på “2021 i RTK”, som var påvirket af Coronaen: Åbning af grusbanerne
4. april (lukket få dage efter pga. nattefrost - endelig åbning 21. april), fuldt udsolgte Herreog Dameaftener hhv. 28. maj og 1. juni, “Grand opening” 12. juni (erstatning for aflyst
Standerhejsning) med ca. 100 deltagere, Madaften 8. og 29. juni, Sommertennisskole 28.30. juni, “Quiet please” 3. juli (festlige spillere klædt i hvidt, "Wimbledon drinken" Pimms
No 1, jordbær med fløde og champagne, Eva Allin/Ernst Max Nielsen vandt finalen), “Cafe
nede ved Vandet”, ”Senior og Søndags Drop-In”, Klubturneringen frem til finaler 18.
september og klubfest i klubhuset/teltet, Junior- og Minitræning samt Seniortræning - alt
frem til 27. november, hvor nattefrosten lukkede de røde grusbaner.
”Senior og Søndags Drop-In” hhv. onsdag og søndag, hvor ”Senior Drop-In” + Skumtennis
i BellevueHallerne fortsat ”kører om vinteren” - Søren takkede de, som koordinerede.
Vores turneringshold blev rost for sæsonen - RTKs 2. Division damer nr. 2, Liga 2-damer
nr. 5, 2. Division herrer nr. 8 (rykkede ned), Liga 2-herrer nr. 6 (rykkede ned) samt 40+,
50+, 55/60+, 60+ og 70+veteranholdene, som blev hhv. nr. 6, 7, 3, 1 og 4. RTKs
60+veteranhold vandt først hold-JM og efterfølgende BRONZE ved hold-DM.
RTK fik også 2021 medaljer ved DM og JM.
Ved JM UDE 7 titler til RTK: Mette Espersen i DS40-50+, Anni Michelsen/Mette Espersen i
DD40+, Henrik Aaen i HS45+, Anders Bruun/Rasmus Borgquist i HD40-45+, Jan-Erik
Ørum-Petersen i HS55+, Jan-Erik Ørum-Petersen i HD50-55+ og Nils Madsen i MD60+.
Ved DM UDE 3 titler til RTK: Anni Michelsen i DS60+, Anni Michelsen og Mette Espersen i
DD50+ samt Dorte Popenda i DD70+.
Ved JM INDE 10 titler til RTK: Mette Espersen i DS50-60+, Jens-Jakob Laustsen i HS40+,
Henrik Aaen i HS45+, Jan-Erik Ørum-Petersen i HS55+, Torben Lund i HS65+, Anni
Michelsen/Mette Espersen i DD45-50+, Henrik Aaen i HD45+, Nils Madsen i HD55-60+,
Per Bjørn Barnung/Ole Bonderup i HD65-70+ og Nils Madsen MD60-65+.
Ved DM INDE 2 titler til RTK: Anni Michelsen og Mette Espersen i DD55+ og Anni
Michelsen i MD60+ samt SØLV til Kirsten Lund Hermansen i DS65+.
Anni Michelsen vandt også BRONZE ved Nordisk mesterskab i Stockholm for hold i
aldersklassen 60+ - Mette Espersen fik en 4. plads med 50+holdet.
Søren nævnte klubmestrene 2021 i A-DS Mette Espersen og A-HS Peter-Oscar Hald +
samtlige RTK-klubmestre 2021 - omtalt i efterfølgende link, hvor der også er info om RTKpræstationer i både individuelle og holdturneringer 2020/2021:
https://www.risskovtennisklub.dk/siteRTK/tournament.asp?x=
Søren omtalte det nye lysanlægget på Fortevej, renovering af køkkenet, og at
standerhejsningen i år bliver lørdag 23. april.

Bestyrelsens arbejde blev gennemgået. Søren sluttede med at takke bestyrelsen for godt
samarbejde.
Frank Pedersen/Torben Lund/Ole Bonderup: Er det rigtigt, at man først må spille på
Fortevej fra kl. 09-21, og man kun må tænde lys “oktober-april” - formanden svarede, at
det var korrekt, for det var det, vi fik byggetilladelse til - bestyrelsen noterede sig indholdet
i forslagene og ville arbejde videre hermed.
Mogens Yde Knudsen: Kunne man ikke tage flere medlemmer ind pga. “lys på Fortevej” formanden svarede, at det vil bestyrelsen overveje.
Beretningen blev godkendt med applaus.
Beretningen vil i sin fulde ordlyd kunne læses på RTKs hjemmeside.
Fremlæggelse af regnskab for 2020 og 2021
Regnskabet er tidligere rettidigt lagt på RTKs hjemmeside - blev herudover under
generalforsamlingen vist på projektor.
Anette fremlagde klubbens regnskab og gennemgik centrale poster. Driftsoverskud 2020
og 2021 på hhv. 66.259 kr. og 19.504 kr.. Aktiver 2020 og 2021 på hhv. 666.015 kr. og
681.128 kr..
Tommy Hansen spurgte, hvad lysanlægget på Fortevej kostede - Søren og Svend svarede
240 tKr. og 50% tilskud fra Aarhus Kommune, blev RTKs udgift 120 tKr..
Regnskaberne blev godkendt med applaus.
Fremlæggelse af budget for 2022
Budgettet er tidligere rettidigt lagt på RTKs hjemmeside.
Anette fremlagde klubbens budget for næste år og gennemgik centrale punkter.
Jørn Kristoffersen anførte at DTF anbefalede 75 medlemmer per bane - Søren
begrundede det højere tal i RTK med, at det ikke har været svært at reservere bane i RTK
i primetime (kl. 17-20), og bestyrelsen havde planer om 2022 at tage 30-50 ekstra
medlemmer ind.
Budgettet blev godkendt med applaus.
Fastsættelse af kontingent for 2022
Bestyrelsen foreslog forhøjelse af seniorkontingent fra 1100 kr. til 1200 kr.,
ungdomskontingent fra 700 kr. til 800 kr., juniorkontingent fra 500 kr. til 600 kr.,
sand/formiddagskontingent fra 600 kr. til 700 kr. samt uændret minitenniskontingent 400
kr..
Søren begrundede kontingentforhøjelsen med, at de røde grusbaner skulle lægges om i
løbet af en kortere årrække + formentlig nyt lysanlæg samme sted med LED-pærer i stedet
for forældet belysning
Ole Adelkvist syntes, det var en forholdsmæssigt stor kontingentforhøjelse for
sand/formiddagsmedlemmer.
Klaus Gad foreslog indmeldelsesgebyr - bestyrelsen blev bemyndiget til at fastsætte et
indmeldelsesgebyr på 3-500 kr..
Budgettet blev vedtaget.

Behandling af indkomne forslag
Terri Knudsen - medlemsnummer 325: “Flygtninge fra Ukraine: Indenfor de sidste uger er
der kommet mange ukrainske flygtninge til Danmark. Der er muligvis nogle
ungdomsspillere, som har spillet tennis i Ukraine, og som savner at spille. Det vil være
flot, hvis RTK kunne åbne et antal pladser til træning og medlemskab for juniorer fra
Ukraine. Jeg håber, at klubben kan være med til at hjælpe.
Generalforsamlingen tilsluttede sig forslaget, og bestyrelsen vil forestå den praktiske
gennemførelse heraf.
Valg af formand
Søren Højgaard genopstillede - valgtes med applaus.
Valg af 6 eller flere bestyrelsesmedlemmer
Som foreskrevet af dirigenten blev der foretaget valg til samtlige pladser i bestyrelsen.
På valg 2021 var Anette Sejr, Lone Dall og Svend Hvidberg - alle var villige til genvalg og
genvalgtes for 1 år.
På valg 2022 var Liz Abildgaard, Peter-Oscar Hald og Erik Segel - Liz var villig til genvalg,
Peter-Oscar og Erik ønskede at stoppe. Søren foreslog Sarah Toftborg Trier og Peter
Sørensen. Liz, Sarah og Peter blev valgt for 2 år.
Valg af bestyrelsessuppleanter
På valg var Mogens Eriksen og Peter Sørensen. Peter Sørensen var netop blevet valgt til
bestyrelsen. Ingen stillede op til ledige plads.
Mogens Eriksen blev genvalgt.
Valg af revisorer
På valg 2021 var Claus Ege Nielsen - genvalgtes for 1 år.
På valg 2022 var Carsten Schødt Pedersen - genvalgtes for 2 år.
Eventuelt
Edmunds Cup blev uddelt. Anette og Erik motiverede valget af Klaus Gad - stærke
klapsalver.
Kristian Næser: Forespørgsel til “BellevueHallen 2.0”. Søren: Bestyrelsen ved ikke nok om
projektet til aktuelt at kunne tage stilling hertil.
Hanne Skou: Der flytter flere mennesker til Risskov - bekymring for, om der er nok
idrætsfaciliteter inkl. tennisbaner i Risskov. Søren: ikke plads til flere baner på RTKs
anlæg - man skulle presse på over for Aarhus Kommune for flere idrætsfaciliteter.
Lone Dall orienterede om, at RTKs bestyrelse havde foretaget en beskrivelse af de fleste
af de arrangementer, som gennem sæsonen var i RTK. Bestyrelsen vil gerne inddrage
frivillige heri - 6 plancher hængt op her på GF. Man kan allerede nu skrive sig på listerne,
som også vil blive hængt op i klubhuset til Standerhejsning.
Lars Pedersen spurgte, om de også ville blive tilgængelige på hjemmesiden - Lone
svarede ja hertil.
Søren takkede Mogens Yde Knudsen for fin ledelse af GF samt Peter-Oscar Hald og Erik
Segel for veludført arbejde i bestyrelsen. Erik blev udnævnt til æresmedlem efter 24 års
indsats i RTKs bestyrelse.
Den formelle del af mødet afsluttedes herefter, og man overgik til almindelig
løssluppenhed med dejlig mad og smagning af 6 forskellige vine fra Nobile Vin.

Ref. Erik Segel, 2022 04 01

