
Referat af generalforsamling i Frederiksværk Tennisklub den 25. april 2O2L

1. Valg af dirigent
Ane Davidsen blev valgt som dirigent. Dirigenten erklærede generalforsamlingen lovlig.

2. Formandens beretning
lnge Beierholm aflagde formandens beretning. Generalforsamlingen godkendte beretningen. (Beretningen

kan ses på klubbens hjemmeside under "Om os")

3. Kassereren fremlægger revideret regnskab

Sussi WitthØfft fremlagde regnskabet for 2020. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. (Regnskabet kan

ses på klubbens hjemmeside under "Om os")

4. Kassereren fremlægger budget

Sussi WitthØfft fremlagde budgettet tor 2O2L. Budgettet blev godkendt af forsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Forslaget blev vedtaget.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var lnge Beierholm, Karen Sjelle og Anne Marie Langer. Karen Sjelle ønskede ikke at modtage
genvalg. FØlgende blev valgt: lnge Beierholm, Anne Marie Langer og Claus Engly Henriksen.

7. Valg af suppleanter.
Kristina Christiansen blev valgt som L. suppleant, og Poul Erik Rasmussen blev valgt som 2. suppleant.

8. Valg af revisor.
Niels Black blev genvalgt som revisor.

9. Behandling af indkomne forslag
o Bestyrelsen havde stillet forslag om ændringaf 94 lndmeldelse (se bilag). Ændringsforslaget blev

vedtaget.
o På baggrund af en mail sendt til bestyrelsen af Bent Schou Petersen, hvori han giver udtryk for, at han

er modstander af ethvert engagement, der ikke er i overensstemmelse med klubbens formålsparagraf,

samt understreger, at medlemmernes penge skal bruges ioverensstemmelse med samme (se bilag),

spurgte bestyrelsen generalforsamlingen, om bestyrelsen må arbejde på etablering af en padelbane på

tennisklubbens grund.

Bent Schou Petersen udtrykte den holdning, at bestyrelsen ifØlge formålsparagraffen er forpligtet på

idrætten tennis. Vi kan godt anlægge en padelbane, men vi kan ikke ændre klubben til en tennis- og

padelklub. Det må desuden tages op på en generalforsamling, om klubben i givet fald vil bruge så

mange penge på etablering af en padelbane.

Dirigenten understregede, at bestyrelsen netop med dette punkt spørger generalforsamlingen, om

padeltennis kunne være interessant.
Flere medlemmer deltog idebatten.
Der blev bl.a. givet udtryk for det synspunkt, at det vil fremme tennissporten, hvis vi får en padelbane.

Det siger erfaringen fra andre tennisklubber. En padelbane vil styrke klubbens vækst og økonomi, og

klubben vil komme til at henvende sig til en bredere gruppe af byens borgere, hvoraf nogle måske vil

blive interesserede i tennis.

Sussi fremlagde bestyrelsens gnsker om at få lov til at beholde klubbens nuværende areal, hvor der ud

over 3 grusbaner vil være plads til en helårsbane med lys, en minitennisbane samt en padelbane. Det vil

bestyrelsen gerne arbejde for. Padelbanen vil kunne fungere som en ekstra udfoldelsesmulighed for



medlemmerne. Bestyrelsens mål er ikke at skabe en tennis- og padelklub. Den ønsker en uændret
formå lsparagraf.

Dirigenten bad om en vejledende afstemning for "interessen for en padelbane,,.
Der var klart flertal for.

I Bent Schou Petersen havde stillet forslag om ændring af g1-7. Vedtægtsændringer (se bilag). Han
forklarede under ovenstående drøftelser, at hensigten med ændringsforslaget var at beskytte klubben
- f.eks. mod at blive gjort til en padelkrub, hvis 200 nye medlemmer pludselig ønskede at ændre
formålsparagraffen og fik ændringen stemt igennem på en generalforsamling. Den ændrede
formulering af paragraffen vil komme til at virke som en nØdbremse: Med forslaget kræves det, at 2/3
af klubbens stemmeberettigede skal stemme for en vedtægtsændring. Såfremt det ikke sker på
generalforsamlingen, skal der - såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget _ indkaldes til en
ekstraordinær generalforsamling, hvor de fremmødte med 2/3 af de afgivne stemmer kan stemme
forslaget igennem.

Det blev fremført af flere, at den ændrede formulering ikke kan beskytte klubben mod at blive
overtaget af sektioner med andre interesser end tennissporten. Men det vil blive vanskeligere at ændre
på klubbens vedtægter.
Herefter blev det drøftet, hvem der er stemmeberettigede medlemmer af klubben. Er børn f.eks.
stemmeberettigede? Og land liggere?
Det blev diskuteret, om punktet skulle udskydes til næste generalforsamling, så bestyrelsen inden
afstemningen kunne få afklaret spørgsmålet. Men dirigenten understregede, at ændringsforslaget var
på dagsordenen til denne generalforsamling, og flere argumenterede for, at ændringen var vigtig.
Der blev stemt om ændringsforslaget til S 17. Forslaget blev vedtaget med 22 stemmer for ændringen
og L stemme imod.
Bestyrelsen får inden næste generalforsamling afklaret, hvem der er stemmeberettigede medlemmer.

10. Eventuelt
Formanden overrakte Rob Daniels og Karen Sjelle vingaver som tak for deres arbejde i bestyrelsen.

Lennarts pokal blev tildelt Hanne Hansen for hendes resultater på tennisbanerne i det forløbne år. Hanne
var dog ikke til stede.

Sussi orienterede kort om kommunens tilbud til tennisklubben (4 baner og et klubhus) iforbindelse med
planer om salg af arealet bag banerne, samt om bestyrelsens svar på kommunens forespprgsel om
klubbens krav og ønsker (et areal på størrelse med det vi har).

Referent

Anne Marie Langer
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