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Den 01.06.2021 

 

 

Referat 
Generalforsamling i Ringsted Tennisklub den 29. maj 2021 

 
 
Der var fremmødt 6 medlemmer ud over bestyrelsen. Forud for generalforsamlingen var der fællesspisning, 
hvor der blev serveret sandwich og øl/vand. 
 

~  ~  ~ 
 
Valg af dirigent: Bestyrelsens forslag om valg af Johannes Stoltenborg til dirigent blev godkendt af 
generalforsamlingen med klapsalver. 

 
Johannes åbnede generalforsamlingen og konstaterede, at denne var rettidigt indkaldt via mail til 
alle stemmeberettigede medlemmer samt opslag i klubhuset.  
 
Pkt 1.  Formanden aflægger beretning 
Formanden - Svend - henviste til, at corona-krisen igen i år er årsagen til det sene tidspunkt for 
afholdelse af generalforsamlingen, der ligesom sidste år holdes udendørs. Håber, at det til næste 
år bliver muligt at holde en planmæssig generalforsamling i februar/marts måned. 
 
Svend aflagde herefter en god og fyldig beretning for tennissæsonen 2020/21, bl.a. vedr.  
 
▪ De enkelte bestyrelsesmedlemmers rolle og bestyrelsesarbejdet. Der er afholdt 5 bestyrelses-

møder og øvrige samlinger, hvor der er udført praktisk arbejde ud over det arbejde, der vare-
tages i de udvalg, som den enkelte er ansvarlig for. 

▪ Bo har, efter mange år, valgt at udtræde af bestyrelsen. Svend sagde på bestyrelsens og egne 
vegne tusind tak for det enorme og engagerede arbejde, som han har lagt i klubben igennem 
alle årene samt for det gode samarbejde. 

▪ Udendørssæsonen 2020 startede atypisk på grund af corona situationen med bl.a. 
forsamlingsforbud. Derfor blev sæsonen ikke som sædvanlig indledt med en standerhejsning og 
efterfølgende slå-ind-turnering. 

▪ Udendørssæson forløb stort set som normalt og indendørssæsonen kom godt fra start uden 
særlige restriktioner. Som følge af Covid-19 restriktionerne måtte klubben lukkes ned kort før 
jul og dermed sluttede indendørssæsonen meget brat. 

▪ Svend takkede alle trofaste medlemmer i Ringsted Tennisklub, idet der stort set ikke har været  
udmeldelser, selvom der har været meget stille fra tennisklubbens side under nedlukningen fra 
slutningen af december måned 2020 til udendørssæsonens start i 2021. 
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▪ Tennissportens dag - afholdt i maj måned - hvor interesserede kan komme og høre nærmere 
om udøvelsen af tennis og om klubben 

▪ Samarbejdet med Ringsted Sport Center vedrørende vedligeholdelse af de udendørs tennis-
baner er forløbet godt, og banerne har været gode at spille på. 

▪ Kommunen har afsat 355.000 kr. i deres anlægsbudget for 2022 til forbedret og mere 
miljørigtig belysning på banerne. For det beløb forventer klubben at kunne få væsentlig bedre 
belysning på de fire baner. På nuværende tidspunkt vides det ikke, om pengene rækker til at få 
belysning på de sidste to baner også, men planlægningen af projektet vil blive påbegyndt i 
2021. 

▪ Ringsted Tennisklub har et ønske om at få omlagt 2 af grusbanerne til en ny type belægning, 
Redplus, der er en nyudviklet grustype, som giver mulighed for at spille grus-tennis hele året. 
Denne type underlag har en langt større evne til at transportere vandet væk, og er klar til spil 
kort tid efter selv store regnskyl. Klubben er begyndt at sondere priser og forventer, at den nye 
bestyrelse går videre med at få lavet en egentlig ansøgning til Ringsted Kommune. 

▪ Ud- og indvendig vedligeholdelse og forbedringer i tennisklubben 
▪ Bestyrelsen prioriterer fortsat at have en række tennis-aktiviteter for bredden, og som passer til 

alle de forskellige medlemsgrupper, men også med plads til at nogle spillere og hold kan dyrke 
tennis som konkurrencesport.  

▪ Ligesom tidligere år er der afholdt 2 Tennissommerskoler.  
▪ Der har været stor interesse for voksentræning, og der er efterhånden gennemført 

voksenintroduktion for mange helt nye tennisspillere. Træningstilbuddene er blevet sat i 
system, så der også er træningstilbud der bygger ovenpå, så spillerne kan lære mere og blive 
fastholdt i klubben.  

▪ De mange træningstilbud på kun 6 baner kan give udfordringer. Bestyrelsen har et princip om, 
at der skal være frie baner til klubbens medlemmer, som ønsker at reservere en bane. Klubben 
er dermed nok ved at have nået grænsen for, hvor meget træning der kan igangsættes med 6 
baner til rådighed. 

▪ Ligesom sidste forrige sæson har der været udbudt formiddagstennis for +55 segmentet om 
tirsdagen. Det er en velbesøgt aktivitet. Desuden er det rigtig godt at få udnyttet 
banekapaciteten i formiddagstimerne, hvor der typisk ikke er så stor efterspørgsel som i 
aftentimerne. Vi har som noget nyt i år et tilbud om instruktion til nye spillere i dette segment. 

▪ Klubmesterskaber: I herresingle vandt Kaspar Rasmussen sin femte titel. I damesingle vandt 
den kun 16-årige Maria Lucaci over den forsvarende klubmester. Andreas og Kasper 
Frederiksen vandt i herredouble. 

▪ Klubbens økonomi er fortsat sund og god. Klubben har realiseret et overskud på 226.000 kr.   
 
Svend sluttede beretningen med at fortælle, at vi kan glæde os over, at der har været en pæn 
medlemsfremgang i Ringsted Tennisklub i sæsonen. Ifølge regnskabet er der pr. statusdagen 320 
medlemmer. Det er fremgang på mere end 21% i forhold til året før. 
 
Med ønsket om en god ny sæson for Ringsted Tennisklub og dens medlemmer sluttede Svend sin 
formandsberetning. 
 
Svend tilkendegav samtidig en særlig tak til Bo for hans store indsats omkring bestyrelses-arbejdet 
i Ringsted Tennisklub. Bo modtog en lille erkendtlighed. 
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Der var ingen bemærkninger til beretningen, som blev godkendt med klapsalver. 
 
Den fulde beretning er medtaget som bilag til referatet. 
 
Pkt. 2.  Kassereren forelægger regnskabet 
Kassereren - Bo - forelagde årsregnskabet 2020 for Ringsted Tennisklub, som viser et resultat på 
226.537,45 kr. 
 
Bo fremhævede udvalgte poster fra resultatopgørelsen med særligt fokus på afvigelser ift. regn-
skabet for 2019, bl.a.  
 
▪ På indtægtssiden har der været en relativt stor kontingent stigning på ca. 39.000 kr. med en 

medlemsfremgang på 21 pct. svarende til 57 personer fra 2019 til 2020. Det er formentlig 
begrundet i bl.a. corona situationen, idet udendørs tennis var én af de første sportsgrene der 
åbnede efter corona-nedlukningen. Klubben har søgt og modtaget en donation på 10.000 kr. fra 
Bjarne Jensens Fond.  De samlede indtægter udgør 674.099,60 kr. i mod 646.404,91 i 2019. 
 

▪ På udgiftssiden er der et stort fald på knapt 96.000,- kr. i forhold til 2019. Dette skyldes bl.a., at 
der har været færre udgifter til træner løn på grund af den lange corona-nedlukning under 
sidste del af indendørs sæsonen fra slutningen af december 2019 til udendørs sæsonens start 
primo maj måned 2020.  

 
Bo henviste afslutningsvist til, at gælden til KommuneKredit er reduceret fra ca. 298.000 kr. til ca. 
215.000 kr., herunder at lånet vil være fuldt afviklet i 2023. 
 
Der var ingen bemærkninger til årsregnskabet, som blev godkendt med klapsalver. 
 
Pkt. 3. Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsen foreslog, at kontingentniveauet fra sæsonen 2020/21 fastholdes for 2021/22 
sæsonen. 
 
Generalforsamlingen tiltrådte forslaget om uændrede kontingentsatser for alle medlemsgrupper. 
 
Pkt. 4. Indkomne forslag 
Der var ingen forslag. 
 
Pkt. 5. Valg til bestyrelsen 
Efter tur er følgende på valg: Bo Grønhøj Stigaard samt Tommy Brostrøm og Mathias Nørlun, som  
er villige til genvalg.  
 
Generalforsamlingen tiltrådte - med klapsalver - genvalg af alle Tommy Brostrøm og Mathias 
Nørlund for en ny 2-årig periode. 
Bestyrelsen foreslog Christina Bundgaard som bestyrelsesmedlem i stedet for Bo. 
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Generalforsamlingen tiltrådte, med klapsalver, at Christina Bundgaard indtræder som nyt medlem 
for en 2-årig periode. 
 
Pkt. 6. Valg af 1 suppleant 
Bestyrelsen foreslog genvalg af John Pedersen som suppleant. 
 
Generalforsamlingen tiltrådte, med klapsalver, at John fortsætter i bestyrelsen som suppleant for 
en 1-årig periode. 
 
Pkt. 7. Valg af 2 revisorer 
Bestyrelsen foreslog genvalg af de nuværende revisorer Jørgen Berg og Jørgen Frandsen. 
 
Begge blev genvalgt, med klapsalver. 
 
Pkt. 8. Eventuelt 
Christoffer forespurgte, om den nuværende træningsstruktur for juniorer fastholdes efter 
sommerferien. Han fandt, at den nuværende model, hvor der trænes på 2 baner, er for kaotisk, 
idet der er for mange på banerne. Tidligere model, hvor der blev trænet på 6 baner gav en bedre 
trænings situation og bedre sociale relationer.  
 
Mathias oplyste, at en del forældre synes godt om den nuværende træning, og at der i øvrigt 
forekommer flere banetimer til træning. Der vil blive foretaget en evaluering af den nuværende 
trænings model inden der træffes beslutning om træningen for 2. del af udendørssæsonen.  
 
Svend takkede dirigenten for en velgennemført generalforsamling. Endvidere takkede formanden 
endnu engang Bo for hans store indsats og det gode samarbejde i bestyrelsen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAG 
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FORMANDENS BERETNING - SÆSONEN 2020/21 

 
Kære medlemmer af Ringsted Tennisklub.  
 
Nu er det andet år i træk at vi holder en udendørs generalforsamling, mens tennissæsonen er i 
fuld gang. Mon ikke vi til næste år har lagt mundbind og restriktioner bag os og igen kan holde 
generalforsamling indendørs i februar/marts. Det håber jeg i hvert fald. 
  
Velkommen til Generalforsamling. Vi har siden slutningen af april, hvor udendørsbanerne blev 
åbnet kunne spille tennis igen. Det er rigtig dejligt. Vi mangler bare noget mere sol og varme. Men 
til gengæld har banerne fået masser af vand fra oven. Det gør dem faste og gode at spille på. 
 
Bestyrelsen har i det forgangne år bestået af Bo Grønhøj som kasserer, Mathias Nørlund som 
ansvarlig for ungdomsarbejdet, Tommy Brostrøm og John har udgjort baneformandskabet og de 
har også stået for den løbende vedligeholdelse og reparation af stort og småt. Ingelise har været 
klubhusansvarlig og har sørget for at klubhuset altid fremstår rent og pænt. Elsebeth har været 
sekretær, og har sørget for at alt er skrevet ned og dokumenteret i foreningsprotokollen, som vi 
skal ifølge klubbens vedtægter. Elsebeth har også stået for motionisttennis. Jeg har selv været 
formand og har været tovholder for aktiviteterne på senior-området. 
  
Bestyrelsesarbejdet i Ringsted Tennisklub er frivilligt og ulønnet arbejde. Jeg vil gerne her sige en 
stor tak til alle i bestyrelsen for alt det gode arbejde og det fine samarbejde, som vi har haft 
igennem året.  
 
Bo har efter mange år valgt at udtræde af bestyrelsen. Bo var formand, da jeg selv meldte mig ind i 
Ringsted Tennisklub tilbage i 2003. På det tidspunkt havde han allerede en lang bestyrelseskarriere 
i klubben. I de seneste år har Bo især været ansvarlig for økonomien i rollen som kasserer. Det har 
været rigtig godt for klubben at have Bo i den rolle. For år tilbage havde klubben (mens Bo ikke var 
kasserer) en anstrengt økonomi i perioder. Ikke mindst på grund af Bos styring af klubbens 
økonomi blev der rettet op, og siden har klubbens økonomi været rigtig sund. Jeg tror, at jeg taler 
på vegne af rigtig mange medlemmer i Ringsted Tennisklub, når jeg siger tusind tak for det enorme 
og engagerede arbejde du har lagt i klubben igennem alle årene. Og for min egen del vil jeg sige 
dig mange tak for det gode samarbejde i bestyrelsen igennem alle årene.  
 
Bestyrelsen har i årets løb holdt 5 bestyrelsesmøder. Hertil kommer en række samlinger, hvor vi 
har udført forskelligt praktisk arbejde i klubben. I den lange nedlukningsperiode klarede 
bestyrelsen de løbende sager via mail og telefon og ved at mødes udendørs med god afstand. 
 
 
Når vi ser tilbage på sæsonen, så startede vi helt atypisk sidste år. Vi holdt nemlig ikke 
standerhejsning. Det var et brud på en lang – mere end 100-årig tradition i klubben. Men vi kom 
alligevel godt i gang og fik lov til at begynde med træningshold kort efter standerhejsningen. Vi fik 
en næsten normal udendørssæson og begyndte også indendørssæsonen. Som følge af Covid-19 
restriktionerne måtte vi så lukke klubben ned kort før jul og dermed sluttede indendørssæsonen 
meget brat. 
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Jeg vil gerne her sige tak til alle de trofaste medlemmer vi har i Ringsted Tennisklub. Vi har ikke 
lavet videoer med selvtræning og ugentlige nyhedsbreve med bestyrelsens tanker om situationen. 
Der har været meget stille fra tennisklubbens side under hele nedlukningen. Alligevel har vi stort 
set ikke oplevet udmeldelser. Tak for det. 
 
I løbet af udendørssæsonen har vi i samarbejde med Ringsted Sportscenter forsøgt at holde 
grusbanerne gode og spilbare igennem sæsonen. Det er gået bedre end tidligere – måske fordi der 
har været udskiftning på en central post i Ringsted Sportcenter. Så vi havde gode baner gennem 
hele sæsonen. 
 
Ved sidste års generalforsamling orienterede jeg om, at vi havde ansøgt kommunen om bedre 
belysning. Vi har nu fået at vide, at vores ansøgning om forbedret og mere miljørigtig belysning på 
banerne er blevet tilgodeset. Således er der afsat 355.000 kroner i kommunens anlægsbudget for 
2022. For det beløb forventer vi at kunne få væsentlig bedre belysning på de fire baner. Vi ved ikke 
på nuværende tidspunkt om pengene rækker til at få belysning på de sidste to baner også, men 
planlægningen af projektet vil blive påbegyndt her i 2021. 
 
Et andet ønske på den store ønskeseddel er at få omlagt 2 af grusbanerne til en ny type 
belægning, Redplus. Det er en nyudviklet grustype, som giver mulighed for at spille grustennis hele 
året. Denne type underlag har langt større evne til at transportere vandet væk og er klar til spil 
kort tid efter selv store regnskyl. Vi er begyndt at sondere priser og jeg forventer, at den nye 
bestyrelse går videre med at få lavet en egentlig ansøgning til Ringsted kommune. 
  
Bestyrelsen har i det forgangne år foretaget løbende vedligeholdelse og forbedringer i 
tennisklubben både ude og inde. Det er alt fra indvendige døre til omklædningsrummene, 
udskiftning af defekte brusearmaturer og tagreparationer mv. Når man har et gammelt klubhus, så 
skal man regne med at der skal ofres lidt penge på at holde det hele i orden. John og Tommy har 
taget hånd om, at det gamle klubhus stadig fungerer som en smuk og nogenlunde vandtæt ramme 
om klublivet.  
 
Bestyrelsen prioriterer fortsat at have en række tennis-aktiviteter, som passer til alle de forskellige 
medlemsgrupper. Vi opfatter os som en breddeklub – men også med plads til at nogle spillere og 
hold kan dyrke tennis som konkurrencesport. Her vil jeg fremhæve klubbens førstehold, som i et 
samarbejde med Næstved Tennisklub klarer sig rigtigt godt i 2 division øst. Der er også nogle af 
spillerne fra ungdomsrækkerne, som klarer sig flot i individuelle turneringer rundt omkring. Nogle 
vælger naturligvis også at prøve andre klubber, hvis ambitionerne er større end klubben kan 
honorere. Der er ingen sure miner fra Ringsted Tennisklubs side, og spillerne er altid velkomne 
tilbage, hvis de finder ud af, at det alligevel var bedre i Ringsted Tennisklub. 
  
Klubben har også ligesom tidligere afholdt 2 tennis-sommerskoler for børn. Tennisskolerne var 
godt besøgt og trænerne havde igen lavet et godt program for tennisugerne. 
 
Vi har oplevet en stor interesse for voksentræning. Vi har efterhånden gennemført 
voksenintroduktion for mange helt nye tennisspillere. Træningstilbuddene er nu blevet sat i 
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system, så der også er træningstilbud der bygger ovenpå, så spillerne kan lære mere og blive 
fastholdt i klubben. Det synes jeg, at vi er lykkedes med. 
 
De mange træningstilbud på kun 6 baner kan give udfordringer. Vi har i bestyrelsen et princip om 
at der skal være frie baner til klubbens medlemmer, der ønsker at reservere en bane. Derfor er vi 
nok ved at have nået grænsen for, hvor meget træning vi kan igangsætte med 6 baner til rådighed. 
  
Der har ligesom sidste år været et tilbud om formiddagstennis for +55 segmentet om mandagen. 
Det er en velbesøgt aktivitet. Desuden er det rigtig godt at få udnyttet banekapaciteten i 
formiddagstimerne, hvor der typisk ikke er så stor efterspørgsel som i aftentimerne. Vi har som 
noget nyt i år et tilbud om instruktion til nye spillere i dette segment. 
 
Sidst på sommeren blev der traditionen tro afholdt klubmesterskaber.  
I strålende septembersol blev der spillet finalekampe. Efter en række gode kampe kunne årets 
vindere kåres og præmieres. 
I herresingle vandt Kaspar Rasmussen sin femte titel. Ligesom sidste års finale var det Andreas 
Frederiksen, der var finalemodstander. I damesingle vandt den kun 16-årige Maria Lucaci over den 
forsvarende klubmester, Kirsten Paltoft (her nævner jeg ikke nogen alder). Kirsten har vundet 
mange klubmesterskaber igennem tiden, og man skal nok heller ikke helt afskrive at Kirsten vil 
forsøge at vinde titlen tilbage. Andreas og Kasper Frederiksen vandt i herredouble over Hans 
Rindal og Arne Andersen. Tillykke til alle finalister og vindere. 
 
Klubbens økonomi er som nævnt god og sund. Klubben har som I kan læse i regnskabet realiseret 
et overskud på over 226.000 kroner i år. Det vil kasseren om lidt gå mere i detaljer med.  
 
Jeg vil slutte beretningen med at fortælle, at vi kan glæde os over, at vi har haft en pæn 
medlemsfremgang i Ringsted Tennisklub i sæsonen.  
 
I det offentliggjorte regnskab kan man se, at vi per statusdagen er 320 medlemmer. Det er 
fremgang på mere end 21% i forhold til året før. Det er rigtig dejligt, at vi kan matche den 
fremgang, som man også mærker i en del andre tennisklubber. På landsplan har tennis haft en 
medlemsfremgang på 14%. Heri er medregnet padelmedlemmer. Hvis man renser for disse 
medlemmer, så er der på landsplan en vækst på knap 10%. Set i det lys kan vi godt tillade os at 
være tilfredse med vores medlemsfremgang på mere end 21%. 
 
Med ønsket om en god sæson for Ringsted Tennisklub og dens medlemmer vil jeg slutte min 
formandsberetning. 
 
 
Og så har jeg en lille gave til Bo som tak for indsatsen gennem alle årene.  
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