
 

 
 
 
Referat af Generalforsamling i Ringsted Tennisklub 
Afholdt onsdag, den 18. marts 2015 i Ringsted Sportcenter 
 
Valg af dirigent: 
Palle Rasmussen blev betroet hvervet som dirigent. Palle kunne, som det første 
konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne. 
 
 
1. Formanden aflægger beretning 
Svend Thomsen udtrykker overordnet tilfredshed med året, herunder specielt de nye 
armaturer i omklædningsrummene, omgivelserne udendørs, de sociale aktiviteter  og 
arbejdet med klubbens juniorer. 
Beretningen kan læses i sin fulde længde på side 2 og frem.  
 
Generalforsamlingen godkendte formandens beretning. 
 
2. Kassereren forelægger regnskabet 
Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab. 
 
3. Fastsættelse af kontingenter 
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter for 2015/16 sæsonen: 
Seniorer: DKK 1.125,- 
Børn/juniorer (under 25 år): DKK 625,- 
Formiddag senior: DKK 625,- 
Familiemedlemskab: 2 voksne + x børn, DKK 2.600,- 
Familiemedlemskab:1 voksen over 25 + x børn, DKK 1.500,- 
 
Kontingentsatserne blev enstemmigt vedtaget. 
 
4. Indkomne forslag. 
Der var ikke kommet nogen forslag. 
 
5. Valg til bestyrelsen 
Efter tur er følgende på valg: Bo Grønhøj Stigaard, Rasmus Aare Nielsen, Anders Gjetting, 
og Jacob Roar Hansen. 
Rasmus Aare Nielsen, Anders Gjetting, og Jacob Roar Hansen modtager ikke genvalg.  
 
Bo Grønhøj Stigaard bliver genvalgt. Nikolaj Hansen og Mogens Simonsen blev valgt ind 
som nye bestyrelses medlemmer. 
 
6. Valg af suppleant 
Henny Rasmussen blev valgt 
 
 
7. Valg af revisorer 
Elsebeth Gade og Jørgen Berg blev genvalgt. 
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8. Eventuelt 
Søren Magnussen gør opmærksom på, at lys i hallen er i stykker. Bestyrelsen lovede at 
det ville blive lavet i sommersæsonen. 
Elsebeth Gade roste bestyrelsen for tiltag omkring Tennisklinikker og Søndagsturneringen. 
Thomas Nielsen fortalte, at Ringsted Sportcenter havde lovet at sætte en pylon op ved 
parkeringspladserne på Tvær Alle. Det er svært at se i vinterperioden, at det er en indgang 
i stedet for en parkeringsplads. Eventuelt sætte en stor sten eller andet. 
 
 
Dirigenten Palle Rasmussen lukkede generalforsamlingen af og takkede for god ro og 
orden. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
FORMANDENS BERETNING – SÆSONEN 2014 
 
Kære medlemmer af Ringsted Tennisklub. Velkommen til 
generalforsamling. Ud over at det plejer at være en hyggelig aften, så er 
generalforsamlingen også klubbens højeste myndighed. Vi er en valgt 
bestyrelse, som har arbejdet frivilligt og ulønnet siden sidste general-
forsamling. På generalforsamlingen skal vi som bestyrelse stå til 
regnskab for dette arbejde overfor klubbens medlemmer. Det er smukt 
foreningsdemokrati.  
 
Det er min opfattelse, at foreningsdemokratiet i Ringsted Tennisklub 
også virker i det daglige, - og ikke kun når der er generalforsamling. 
Medlemmerne er gode til at give udtryk for fejl og mangler, men vi har 
da også som bestyrelse fået ros ind i mellem, - tak for det.  
 
Det er vigtigt, at medlemmerne har lyst til at være aktive, konstruktive og 
give deres mening til kende. Både når de synes, at det fungerer godt, og 
når der er noget der kan gøres bedre. Det værste er, hvis medlemmerne 
forlader klubben, fordi de ikke tror på at tingene kan forandres. Det har 
vi heldigvis ikke haft mange eksempler på. 
 
Ringsted Tennisklub forandrer sig, - det er ikke kun klubben der bliver 
ældre. Det gør med- lemskaren også. Det er på den ene side et godt 
tegn, at medlemmerne hænger ved og fortsætter med at spille tennis i 
Ringsted Tennisklub. Den ældre medlemsgruppe er en værdsat gruppe i 
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klubben, og vi bestræber os i bestyrelsen meget på at denne gruppe har 
gode vilkår. Den anden side af sagen er, at klubben også har brug for at 
få nye og unge tennisspillere ind i klubben. Mens det med at blive ældre 
kommer ganske af sig selv, så kommer der ikke af sig selv nye og unge 
medlemmer til Ringsted Tennisklub – eller til nogen anden tennisklub for 
den sags skyld. Vi har måske et godt tag i ’tennisbedste-forældrene’, 
men vi vil meget gerne have fat i flere tennisforældre og flere 
tennisbørn. Jeg vil bede jer hjælpe med at sprede budskabet om hvor 
dejligt det er at spille tennis, - og hjælpe med at få flere i gang med 
tennis i Ringsted Tennisklub.  
 
Fra bestyrelsens side har vi bestræbt os på at have tilbud, som er 
henvendt til alle de forskellige grupper i klubben. For de voksne har vi 
haft begyndertræning, motionisttennis, træning for ældre, træning for 
øvede seniorer og veteraner og tilbud om at spille holdturnering. Vi har 
igen i år haft et godt samarbejde med Christian Phillipsen, som har 
varetaget rollen som cheftræner i klubben på meget tilfredsstillende vis. 
Der er mange medlemmer, som sætter stor pris på den træning, som 
Christian tilbyder. 
 
Der har været afholdt klubmesterskaber. I forhold til tidligere var der ikke 
så mange deltagere, men der blev spillet gode kampe og kåret vindere i 
såvel senior rækken som i veteranrækken. Marlene Øhrgaard 
forsvarede sin titel og vandt i damesingle. Kristoffer blev ny vinder i 
herresenior. Hos veteranerne vandt Jeppe igen herrerækken og Kirsten 
vandt damerækken. 
 
I SLTU’s holdturnering spillede veteranerne i serie 1. De klarede sig fint 
og sluttede midt i rækken. Der var mange tætte kampe, og holdet var 
således kun 2 point fra det hold, som sluttede på andenpladsen i 
rækken. I seniorrækken sluttede sjællandsserieholdet som nr. 3 i 
rækken. Mix-holdet spillede i serie 2 og sikrede sig med en andenplads 
oprykning til serie 1. Motionistholdet sluttede på en flot 3. plads med 
samme antal point som holdet, der fik andenpladsen. 
 
For juniormedlemmerne har der ligeledes været tilbud om træning – 
tilpasset alder og niveau, turneringstennis, sommerskoler og en række 
sociale arrangementer. I SLTU’s juniorrækker havde vi et U16/18, som 
sluttede som nr. 5 ud af 7 hold. 
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Anders, som har stået for juniorarbejdet har i årets løb fået hjælp fra 
Nikolaj. Det er vi i bestyrelsen rigtigt glade for. 
 
Ringsted Tennisklub har gode fysiske rammer. Beliggenhed i et 
attraktivt område midt i byen, og et gammelt klubhus med masser af 
atmosfære er vigtige aktiver for klubben. Vi har forbedret baderummene 
med nye brusere og blandingsbatterier i løbet af året, og foretaget 
reparationer og forbedringer ude og inde. Vi har aftalt med Ringsted 
Idrætsanlæg, at udendørsbelysningen bliver forbedret inden 
udendørssæsonen starter. Så har der været brugt tid og kræfter på at 
holde anlægget og klubhuset pænt og ordentligt hver eneste dag. Et 
vigtigt arbejde som især Ingelise, Henny, Flemming og Rasmus har 
arbejdet med. I næste sæson har vi en forventning om at foretage nogle 
investeringer i forbedring af klubhus. Bl.a. trænger taget til at blive 
repareret og der skal udarbejdes en løsning på et problem med 
afledning af regnvand ved hallen. 
 
Klubbens økonomi er sund og god, og der er arbejdet på at tilmelding til 
- og betaling for klubaktiviteter i højere grad foregår som selvbetjening 
via klubbens hjemmeside. Det er helt afgørende vigtigt, at klubben har 
en sund økonomi og har styr på alt det administrative. Dette store 
arbejde har Bo varetaget på en meget engageret og kompetent måde. 
Det flotte årsregnskab for 2014 vidner om at klubbens finanser er i gode 
hænder hos Bo.  
 
Endelig vil jeg nævne at Jacob har stået for at bringe nyt via klubbens 
hjemmeside. 
 
Jeg vil gerne her takke alle bestyrelsesmedlemmer for det gode arbejde 
i gennem hele sæsonen og for medlemmernes opbakning til dette 
arbejde. Ligeledes vil jeg takke klubbens sponsorer for deres støtte til 
klubben. 
 
Med ønsket om en god ny sæson for Ringsted Tennisklub og dens 
medlemmer vil jeg slutte beretningen 2014. 
 
Formand Svend Thomsen 
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