
Referat Generalforsamling 19 april 2016 
 

Dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Udvalgsformændenes beretninger 
 a. Sportsudvalget 
 b. Anlægs-og vedligeholdelses-udvalget 
4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 
5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden (Jens/Jeanne) i hænde 
senest 10 dage før og vil blive offentliggjort senest 8 dage før generalforsamlingen. 
6. Fremlæggelse af budget samt godkendelse 
7. Bestyrelsen forslår at få ajourført foreningens vedtægter i forhold til Farum 
kommune/Furesø kommune – se bilag på hjemmesiden og ophæng her i klubben senest 
d.9 april 
8. Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring i forhold til bestyrelsessammensætning. 
Baggrunden for dette ligger i presset på det enkelte bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen 
foreslår, at bestyrelsessammensætningen i fremtiden er 5-7 medlemmer, hvoraf formand, 
næstformand og kasserer er faste og 2-3 menige medlemmer der konstitueres internt. 
Udvalgsformændene bliver fordelt på de enkelte bestyrelses medlemmer ved første 
bestyrelses møde efter generalforsamlingen. 
9. Hvis generalforsamlingen stemmer for punkt 8: 
Valg af bestyrelse 
 a. Formand mangler formand, bestyrelsen opstiller Jens Larsen – ulige år 
 b. Kasserer på valg, Jeanne Laisbo villig til genvalg – lige år 
 c. Næstformand, vi opstiller Stig Frederiksen – lige år 
 d. Menigt medlem, Sidsel Sommer ikke på valg– ulige år 
 e. Menigt medlem, Christian Rosenholm - ulige år  
 f.  Menigt medlem, Lars Voldmester – lige år  
 g. Suppleanter begge på valg, Toke Troldborg + mangler kandidat - hvert år 
10. Valg af 2 revisorer + 1 revisor suppleant 
11. Eventuelt 

 
 
Ad1. valg af dirigent Lars Peder Haar. Valgt énstemigt af de fremmødte. Lars anbefaler en 
god og sund dialog. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt, ingen indvendinger. Der er en 
mindre ændring i dagsordenen, punkt 7 og 8 bliver lagt ind under punkt 5. 
 
Ad2. Formandens beretning ved Jens Larsen.  
Farum Tennisklub, Formandens beretning 2016 (Jens Larsen) 
Sæsonen 15-16 har på mange måder været et godt år for Farum Tennis Klub. 
Jeg vil gerne sige tak til Bestyrelsen for det 1½ år vi har haft sammen, vi blev sammensat for 
at skabe orden i klubbens økonomi og løse en umulig trænersituation. Jeg tør i dag godt sige at 
begge dele er løst så vi kan begynde at se fremad og beskæftige os med de mange opgaver der 
ellers ligger for en bestyrelse. Et vigtigt punkt for bestyrelsen fremadrettet, har været 
klubbens målsætning,  hvor bestyrelsen og Kim i samarbejde med Dansk Tennis Forbund ved 



Søren Christensen faktisk er kommet i mål med at få gennemført et klubudviklings forløb for 
FTK. Denne er lagt ud på klubbens hjemmeside.  
Økonomisk er der nu igen kommet luft i klubbens økonomi, således at vi den kommende 
sæson kan få gennemført nogle af de projekter, vi har måttet udsætte grundet den trængte 
økonomi. Med det sagt er vi ikke blevet rige men vi mener at have det nødvendige overblik for 
kommende års budget. Vi må desværre notere et dalende medlemstal hvilket særligt gør ondt 
hvor det er ungdomsspillere der melder sig ud. Dels er det ærgerligt at miste spillere, det går 
til andre klubber men det påvirker også klubbens økonomi og det kommunale tilskud. Et 
andet punkt hvor der er dalende indtægter er den indendørs banebooking hvor hallens baner 
i flere af ugens dage står tomme efter kl. 21. Jeanne og Max vil senere gennemgå regnskab og 
budget.  
Ny træner: Vi havde faktisk efter Morten Ploughmann fået ansat en ny cheftræner  i Søren 
Jacobsen. Uheldigt for os valgte Søren desværre over sommeren 2015  at indstille sin træner 
gerning til fordel for et civilt arbejde, og således blev vi sat tilbage i forhold til vores 
cheftræner situation. Vi måtte igen gribe fat i Truls der indvilligede i at overtage 
cheftrænergerningen og i hast få sammensat et trænerteam og en træningsplan for den 
kommende indendørssæson.  
Samarbejdet med trænerteamet Truls, Kim og Mette har fungeret rigtig godt. Ingen tvivl om at 
skolereform og klubbens økonomi har presset trænerne til at tænke i anderledes baner 
omkring træningstilbud og planlægning. Dvs. individuel træning er afløst af mere fælles 
træning og en træningsform der går mere på tværs af alder og niveau. Et af klubbens helt 
store satsninger er KidzTen dvs. børn under 10 år der kommer i klubben med deres forældre. 
Dette tiltag er opstartet af DGI for nogle år siden, og FTK er med helt fremme og tilbyder pt. et 
af landets bedste træningskoncepter for denne børnegruppe.  
På det sportslige plan har vi fortsat junior og senior deltagelse i både SM og DM individuelt og 
for hold. Individuelt er det blevet til medajler i både SM og DM. 
På motionist siden går det op og ned, mens Ulla´s formiddagstennis tirsdag og torsdag har 
stor tilslutning er det lidt sløjt med opbakning til lørdags rotation og interne tennis 
arrangementer som taber- vinder, der typisk afvikles fredag eftermiddage. Bestyrelsen håber 
der kan komme gang i disse arrangementer igen da de på tværs af klubben er med til at bringe 
medlemmer sammen. 
Jeg kunne godt fortælle lidt om klubfaciliteterne, men vil overlade dette til formanden for 
vedligeholdelsesudvalget (som er Jens selv ) 
Endeligt vil jeg gerne sige tak til Michael, Signe og Henrik der har valgt at trække sig fra 
bestyrelsesarbejdet. Michael tog de første svære opgaver vi stod over for som helt ny 
bestyrelse. Signe har haft en rigtig stor post i bestyrelsen som formand for Sportsudvalget, 
efter hun træder ud og bliver formand for Ungdomsudvalget, ser vi nu nødvendigheden af, at 
sportsudvalget skal deles op i 2 udvalg. Henrik har valgt at stoppe som suppleant, men vi 
håber fortsat at kunne trække på hans store it-viden. Også en stor tak til Ole Skjold og Lutz der 
meldte sig klar til at give en hånd med i bestyrelsen da vi var kørt flade. 
 
Debat og diskussion: der lægges op til en styret debat, forslag henlægges til evt. kommentarer: 
hvilke medlemstal det nye budget er baseret på.  
Beretningen énstemmigt vedtaget. 
 
 



Ad3a. Beretning fra Signe og sportsudvalget. Det har været en stor mundfuld at skulle gabe 
over hele dette område. Det har været svært at tage sig af motionistafdelingen, det har Ole 
Skjold hjulpet med siden efteråret, det takker Signe Ole for. Claus Gosvig beretter om 
resultater fra motionistafdelingen. Vi har nu 2 hold i Sjællandsserien. Vi mangler nogle 
kvindehold siger han. Jo flere hold jo flere reserver er der også at trække på. Søren har haft 
arrangeret udendørsmesterskaber og Claus Gosvig er i træning til at lære det. Ulla har 
arrangeret flere gode arrangementer. For veteraner har der været arrangeret 
sjællandsmesterskaber her i klubben. Signe var meget glad for al den hjælp alle klubbens 
medlemmer tilbød i turneringen, med at bage boller, stå i cafe og i det hele taget hjælpe til. 
Der var et overskud på 20.000,- som vil blive brugt på en fælles tennistur et sted i udlandet til 
september. 
Træningen i klubben har været noget turbulent i starten  af sæsonen pga cheftræner Sørens 
afgang. Men vi fik hurtigt med Truls´ hjælp lavet en trup der har fungeret upåagtet, og med 
Mette har som KidzTen træner evnet at gøre det til Danmarks bedste KidzTen træning. Det er 
vi meget stolte af, og DGI også meget imponerede over. 
Træningen har været mere samlet så turneringsspillere ikke har været delt fra klubspillerne, 
så det hjælper hinanden og støtter hinanden i stedet for et være mere elitær. Der har været et 
frafald af de unge teenagere pga den meget turbulente tid – til gengæld har der været en stor 
tilgang af de helt unge. 
Af sociale arrangementer har der været nogle få men hyggelige arrangementer -
risengrødsaften og loppemarked - begge arrangeret af Mette. Vi vil gerne lave nogle flere 
sociale arrangementer i fremtiden, og det skal ungdoms- og motionistudvalgene være med til 
at skabe. 
 
Ad.3b Anlægs- og vedligeholdsudvalget beretning ved Jens Larsen:  
Jeg plejer jo at takke udvalget og det vil jeg heller ikke undlade i år. Det er klubbens så absolut 
mest stabile udvalg. Tak til Tommy, Stig, Henrik, Hans og Christian for altid at være parat til at 
give en hånd med. Christian valgte i år at trække sig fra udvalget,  i stedet er kommet John 
hvilket vi er meget glade for.  
Udvalgets aktiviteter er jo meget afhængig af de økonomiske midler så selv om vi har mange 
ideer må vi holde igen hvis ikke økonomien tillader det. De seneste år har det tillige været 
nødvendigt at nedprioritere selv almindeligt vedligehold, hvilket kan ses på det slid der nu er 
på materiel og bygninger. Tommy har igen i år været fonds opdriver og som sidste år har vi 
modtaget kr. 15.000 fra FOG til byggematerialer. 
I løbet af året er blevet anskaffet: 

 En ny støvsuger til indendørsbanerne.  

 Nyt adgangssystem til inden- og udendørsanlægget. 

I klubhuset havde vi sidste år vandskade der var forsaget af rotter der havde gnavet hul på en 
vandledning. I lange perioder herefter pågik en udtørring før vi kunne få reetableret køkken 
og gulv og lukket af nedad til hvilket vi mente ville løse problemet. Det har vist sig 
efterfølgende ikke at være tilstrækkeligt og der har fortsat været rotter i klubhuset. Efter en 
TV-inspektion her i foråret kunne konstateres en død kloakledning under klubhuset der ikke 
var proppet af. Dette er nu gjort og vi tror på endelig at være sluppet af med rotter i 
klubhuset.  



Som det har været omtalt på hjemmesiden har vi langt om længe indhentet fondstilskud nok 
til at kunne udskifte køkkenet i tennishallen. Planlægningen er i gang og det er planen at 
køkkenudskiftningen gennemføres over sommerhalvåret. 
Udbedring af utæthederne i hallens tag over bane 1-4  samt 5 og 6 pågår også selv om der er 
forskellige ejerforhold. Utæthederne på bane 5 og 6 skulle nu endelig være løst. For 
utætheder i taget over bane 1-4 arbejdes der på hen over sommeren at få gennemført 
forundersøgelser der forhåbentlig kan afdække problemerne. Pengene til disse 
forundersøgelser er den hensættelse som det blev vedtaget på sidste års generalforsamling 
bl.a. med kontingent stigningen. 
Planerne om køb af hal med bane 5 og 6, salg af klubhus og omlægning af udendørs banerne 3 
og 4 samt centercourt pågår selv om det går trægt. Som nævnt i formandsberetningen har vi 
fokus på Kidsten og ser det som en åbenlys mulighed for udnyttelse af Centercourt området 
ved at omlægge Centercourt til KidzTen baner, der vil være børn og forældre til at benytte 
dette område der er desuden toilet muligheder under tribunen altså der kan skabes et ideelt 
miljø for børn og forældre på et koncentreret område. 
Omlægning af bane 3 og 4 fra hardcourt til grus ses fortsat som den bedste option for bedre 
udnyttelse af disse baner. 
Igen vil jeg gerne takke Tommy for den daglige drift af vores dejlige tennisanlæg men også 
udvalget og endeligt jer medlemmer der troligt møder op og deltager på de planlagte 
vedligeholdelsesdage. 
 
Spørgsmål: Mogens – har I overvejet LED lys? Tilbud på 250.000,- Tommy har også andre 
tilbud som han afventer. Truls nævner at man i visse klubber skal checke ind for at lyset 
tænder, kunne være en idé at integrere med klubmodul. Der er fonde der kun giver til grønne 
aktiviteter, ide´ til bestyrelsen om også at søge til dette. Taget til efterretning. 
Mette siger hun har set i Odense, at de trykker på en stikkontakt. Claus: Værløse har også 
klubmodul og LED lys med lysfølere.  
 
Ad4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse ved Jeanne Laisbo.  
Tak til Ole Skjold Hansen for at hjælpe med sponsorer, desværre var det slet ikke nok, så vi 
opfordrer alle til at hjælpe med dette område. Vi har desværre haft et svært år mht.  rykkere 
og manglende betalinger. Jeanne har fået hjælp fra Merete. Der er lige pt. 85.000,- ude at 
svømme fra medlemmer der ikke har betalt. Hvis I betaler med dankort er det automatisk 
samkørt med bogsføringen, så det vil være en stor hjælp at alle betaler med dankort fremover. 
Det er 98 % af klubbens medlemmer der betaler til tiden, så skulle vi ikke få de sidste procent 
til også at betale til tiden. 
For juniorernes træning er vintersæsonen delt op i 2 betalinger til 1 træningssæson, så 
beløbet ikke bliver for stort. Det er desværre denne gruppe der ofte er i restance. Så husk hvis 
I melder jeres børn til træning, at man melder sig til hele træningsperioden, men betaler den 
af 2 omgange. 
Hvad bruger vi vores penge til: Rengøring bl.a. Vi forsøger at finde en billigere løsning, uden at 
den også bliver dårligere. Det er ikke helt nemt, da der bliver gjort rigtigt fint rent i øjeblikket. 
Vi skal have hjælp til at søge fonde og sponsorer.  
Vi overtog i sin tid da vi blev valgt som bestyrelsen kassekredit på 700.000,- som i dag kun er 
på ca.  200.000,- så det går den rigtige vej.  
 



Spørgsmål: Hvor mange betaler ikke med dankort? Jeanne: svært at sige fordi det ikke kan 
trækkes i systemet man skal gå ind på hvert medlem og se om de betaler med - men vel ca 15 
%.  
Det er et sikkert system med klubmodul.  
 
Max 
Indtægter: 
250.000 mere i indtægter end budgetteret men kun 18.000 mere end sidste år. Indtægt på 
4.366000 mil.  stammer de lidt over 3 mil. fra medlemmerne. 1.630000 mil. fra kommunen -
100.000 mere end budgetteret, fra fonde 100.000,-  og 15.000,- (Foghs fond) 215.000 fra 
indtægter fra turneringer mm. 44.000 til slikautomater.  
 
spørgsmål: Får vi intet fra de reklamer der hænger i hallen: nej ikke for 2015, ændret i 2016 
 
Udgifter: 
1.180000 mil., 242.000 mindre end sidste år. Hal og anlæg 1.213000 mil. mindre end 
budgetteret men større tilskud. Klubudgifter: sparet 267.000 i forhold til budget. 
Renteudgifter er ret voldsom, dog faldet til 175.000,-  i årets løb har vi omlagt et lån til et 
fastforrentet lån med lavere ydelse.  
Det gamle var et indekseret lån. Det faste lån gavner vores likviditet. 
Overskud på 960.000 før henlæggelser. Forbedring på 620.000 siden sidste år. Til brug for 
vedligehold, køkken til næste år: 150.000,- Stole i cafe købt for loppemarkedsoverskud. 
Afdraget 765.000 på lån i år, 230.000 mere end sidste år.  
Omlægningen blev forsinket grundet manglende pantebrev som vi ikke havde fået overdraget 
af tidligere bestyrelse. Derfor blev det dyrere end forventet. Det nye lån blev så tilsvarende 
mindre. Vi har nu fået det af den tidligere kasserer Claus Gosvig. 
Egenkapital på 13.300.000 mil. mod 12 mil. sidste år. Alt i alt som et godt regnskab, revideret 
og gennemgået kritisk af vores 2 dygtige revisorer Frank Bengtson og Tage Smidt.  
 
Spørgsmål: Mogens: 97.000 til feriepenge. Hvad er det? Hvor er lønudgiften til det beløb? Max: 
det er de løse trænere og dem der er stoppet. Selvforvaltning? Udendørsanlægget fra 
kommunen inklusiv Tommys løn.  
Kan regnskabet godkendes?  Ènstemmigt godkendt. 
Pause – med øl og vand. 
 
Ad5 Indkomne forslag.  
Fra bestyrelsen  

1. Rette Farum Kommune til Furesø Kommune, vedtaget énstemmigt.  
2. Vedtægtsændring vedr. bestyrelsessammensætningen. Poul Larsen foreslår at man 

skriver bestyrelsen konstituerer i stedet for vi konstituerer. Der er forslag om at 
paragraf 10 og 12 skal passe sammen, og at det er paragraf 10 der skal ændres. Mogens 
er uenig. Der er diskrepans imellem paragraf 10 og 12 og kan i dag kun tage stilling til 
det forslag, der er fremlagt og indkommet– bibeholder ordlyden i paragraf 12 og 
opfordrer bestyrelsen til at ændre paragraf 10 til næste generalforsamling. 

Forslaget er til afstemning: vedtaget énstemmigt. 
 



3. Indkommet forslag fra Jørgen Lindemann vedr. ny hjemmeside. Jørgen læser sit forslag 
op: Farum Tennisklub har i mange haft en hjemmeside, der er så trist og kedelig, så 
uinspirerende, at man nemt kan forveksle den med en bedemandsforretning. Ingen liv, 
ingen glæder, ingen billeder. Intet der motiverer til at råbe hurra. Intet der sælger og 
promoverer FTK. Nu er det på høje tid, at klubben får en webmaster, der fatter 
vigtigheden af en intelligent og brugervenlig hjemmeside. Skær al det overflødige bort, 
bryd traditioner, brug bredformatet, det er forbudt at kede og tilladt at begejstre. Det 
er vigtigt når man kommunikerer at man både taler til hjerne og hjerte. Findes der ikke 
en person inde for egne rækker? Ellers må vi finde en professionel til det. Truls svarer 
at han er enig, facebooksiden er meget aktiv. Hareskov Værløse er i gang med et 
samarbejde med et firma der har lavet et nyt system som vi kunne overveje at skifte til.  

 
Vi har i bestyrelsen sat 14.000 af til at lave en ny hjemmeside, men vi vil se på om vi skal 
ændre hele pakken. Der er en diskussion blandt medlemmerne og et opråb om aktion til at få 
lavet det om så hurtigt som muligt. Er der nogen i klubben der kan hjælpe så kom endelig til 
bestyrelsen. Truls nævner at han og trænerteamet mange gange har haft Henrik til at hjælpe, 
og selvom Truls selv er computer uddannet har han haft svært ved at navigere i systemet. Så 
det kan godt være det er et godt system, men han synes ikke det er nemt at bruge. Jørgen 
anbefaler kraftigt at vi ser på forsøget fra Værløse og hører dem om deres erfaringer eller evt. 
ser at få prøvet det af selv. Taget til efterretning.  
 
Ad6. Budget 
Faldende indtægter pga. dalende medlemmer.  
200.000 på rengøring er for dyrt, skal gerne reduceres. ligesom elforbruget. Men kvaliteten 
skal være i orden. Der er ofte ekstra rengøring pga oprydning og rengøring efter de unge der 
smider popkorn og andre ting rundt omkring. Så vi opfordrer alle medlemmer især de unge, 
til at holde områderne rene og pæne. Lad os hjælpe hinanden. Vi må lave nogle gode opslag, 
der virker. Det vil Sidsel og Tommy gøre. 
Mogens spørger hvorfor kontingentet stiger fra 1000 – 1400 når de går fra junior til senior, 
kunne man holde på dem hvis vi lod være at stige det så meget? Når man fylder 18 og 
tilskuddet fra kommunen frafalder, så er der en glidende overgang til de bliver seniorer. 
Signe: vi indleder et samarbejde med DGI omkring fastholdelse af  unge seniorer. De kan 
hjælpe os med deres erfaring.  
Afstemning om budget: énstemmigt vedtaget 
 
Ad.9. Valg af bestyrelse 

a. formand Jens Larsen er valgt. 
b. kasserer Jeanne Laisbo genvalgt 
c. næstformand Stig Frederiksen valgt 
d. menigt medlem Sidsel Sommer valg på lige år (ikke på valg) 
e. menigt medlem Christian Rosengård valgt 
f. menigt medlem Lars Voldmester valgt 
g. suppleanter Toke Troldborg og Frank Frederiksen begge valgt 
h. Valg af revisorer, begge valgt at stille op igen, valgt. 
i. Revisorsuppleant: Lars Peder Haar, valgt. 

 
 



Evt.  
Bente Conradsen foreslår fast dag standerhejsning kl.11.  
Ulla: klubmodul beder om de faste timer til august allerede nu.  
Truls siger at rackhosting stadig støtter klubben, så det skilt skal ikke tages ned.  
Mogens: ser med bekymring på at juniorantallet er faldet. Han mener det er et økonomisk 
problem – de har simpelthen ikke råd. Han mener man kan skabe en tradition for at der er 
mulighed for en basistræning også for juniorerne, hver gang de åbner døren skal de lige nu 
betale for det. Det har været en god start som det har foregået på det seneste, arbejd på at der 
er tennis uden at det skal koste noget. 
Signe: det vil vi gerne støtte op omkring. Måske vi kan sætte noget i gang i ungdomsudvalget, 
Mogens kan måske hjælpe? Der er en diskussion om vi kunne ændre  det som andre 
sportsklubber og blive bedre til at bruge pengene anderledes, i andre sportsgrene skal man 
ikke betale for at få lov til at løbe ud på en fodboldbane. Kunne man evt.  nedsætte 
indmeldelsen?  
Kunne vi få nye unge frivillige til at hjælpe som de gør i håndbold? Og andre sportsgrene? 
Medlemsstatistik skal indgå hvert år i formanden beretning.  
 
 


