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Referat fra generalforsamling i Farum Tennisklub, onsdag den 24. april 2019 

 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

2) Formandens beretning 

3) Udvalgsberetninger 

4) Indkomne forslag 

5) Regnskab  

6) Budget og fastlæggelse af kontingent 

7) Valg af 

a. Formand for 2 år 

b. 2 Bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

c. 2 Bestyrelsesmedlemmer for 1 år 

d. 2 Revisorer for 1 år 

e. 1 Revisor suppleant for 1 år 

8) Evt. 

 

Ad1)  

Formanden Erik Schaadt foreslog Lars-Peder Haahr som blev valgt. Dirigenten fastlog at generalforsamlingen var 

lovligt indkald via mails, oplag i klubhus og på klubben hjemmeside. 

 

Ad 2) Formandsberetning vedhæftet (bilag 1) 

Der var tre hovedpunkter 

- Klubben økonomi 

- Udmeldelser i forbindelse med ny sæsonstart 

- Ansættelse af ny træner 

Der var uddybende kommentarer primært omkring klubbens økonomiske situation i forbindelse med salg af klubhus 

til kommunen samt omlægning af lån i hallen – begge tiltag som vil styrke klubbens økonomi væsentligt, samt 

diskussion af årsagen til udmeldelserne, men hvor der ikke var noget klart billede af årsagen til disse. 

Formandens beretning blev vedtaget. 

 

Ad 3) Udvalgsberetninger 

Ungdomsudvalgets beretning er vedhæftet bilag 2. 
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Motionsudvalget: Skriftligt beretning foreligger ikke. Klubben har haft aktivitetsniveau som tidligere med 

tilfredsstillende resultater både for motionshold of veteranhold.  

Seniorudvalg: Klubben har haft hold i både 1.div .for herre og damer. Damerne klarede overlevelse i 1 div. på trods af 

dårlig start (og højt aldersgennemsnit), Herrerne klarede sig fint i et selskab skrappe modstandere. 

Vedligeholdelsesudvalg: Der forelå ingen beretning – men der blev udtrykt stor tilfredshed med Franks arbejde og 

den gennerelle tilstand for anlægget. 

 

Ad 4) Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen og punktet bortfaldt. 

 

Ad 5) Regnskab 

Mogens Jensen fremlagde regnskabet. Pga. omlægning af kontostruktur er det på konto niveau ikke muligt 

at sammenligne direkte med 2017 regnskab, Det vil blive tilstræbt i 2019. Der er gennemført en række 

tiltag for at styrke klubbens økonomi efter sidste års generalforsamling. En række af disse tiltag har kun 

haft begrænset effekt i 2018 pga. lønforpligtigelser – men disse vil have fuld effekt i 2019. 

Referatet er kun underskrevet af en revisor – Frank Bengtson men det blev bekræftet at revisor Stig 

Andersen har godkendt regnskabet og  vil underskrive, når han vender hjem efter ferie. 

 

Ad 6) Budget og forslag til kontingent.   

Mogens Jensen fremlagde budget og forslag til kontingent.  Budgettet indeholder flere poster med høj 

usikkerhed – men udgiftsniveauet til f.eks. trænerlønninger vil blive tilpasset i forhold til indtægterne.  

Kontingentet blev vedtaget til 1800 kr./år (150 kr. pr. måned)  for medlemmer over 25 og 900 kr./år for 

unge under 25 eller studerende på SU.   

 

Ad 7) Valg  

a. Formand for 2 år 

Erik Schaadt blev valgt 

 

b. 2 Bestyrelsesmedlemmer for 2 år 

Jesper Wendell genopstillede og blev valgt 

Isabella Capobianco blev valgt 

 

c. 2 Bestyrelsesmedlem for 1 år 

Frank Blinkenberg blev valgt 
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Christoffer Søndergaard (deltager efter afsluttede examiner) 

 

d. 2 Revisorer for 1 år 

Frank Bengtson og Stig Andersen blev valgt 

 

e. 1 Revisor suppleant  for 1 å 

Lars-Peder Haahr blev valgt 

Der blev opfordret til at deltage i klubbens forskellige udvalg – der mangler notorisk altid medlemmer – Lars-Peder 

Haahr indtræder i motionsudvalget 

 

Ad 8) Eventuelt. 

Der var meget kort diskussion samt stor ros til bestyrelsen for deres fantastiske arbejdsindsats inden dirigenten 

lukkede generalforsamlingen – med tak for god ro og orden 

 

Lars-Peder Haahr 

25 april 2019 
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Bilag 1. Formandens beretning: 

 

Man må sige at klubben har været ude for stort set alt på én gang, det har været særdeles krævende men 

også utroligt spændende – måske lidt for spændende; men har også givet os en chance for 

at få defineret og skabt den klub som jeg tror mange i virkeligheden havde ønsket den havde 

været. Det var vigtigt at få glæden tilbage, at medlemmerne kan føle sig trygge ved den 

siddende bestyrelse og sidst men ikke mindst at prøve at få skabt et grundlag for at alle 

medlemmer igen kan få et positivt forhold til Farum Tennisklub. 

 

 Jeg synes vi er kommet rigtig langt og det håber jeg alle synes. 

 

Ofte skal der næsten en katastrofe til før der virkelig sker noget. I vores tilfælde var det en økonomisk 

situation der satte klubben på konkurskurs. Flere forhold af uheldige omstændigheder, 

gjorde at vi i august 2018 måtte afholde en ekstra ordinær generalforsamling. Bestyrelsen 

havde lagt en plan som stort set alle bakkede op om. Planen var afstedkommet af et tilbud 

fra Furesø Kommune. Kommunen ville gerne afhænde deres bane 5 og 6 og så gerne at 

FTK købte banerne da det var naturligt i forbindelse med vores hal. Samtidig tilbød FK at 

købe vores klubhus på det udendørs anlæg. FK kendte vores økonomiske situation og ville 

hjælpe os til at vi måske kunne overleve en så alvorlig situation som vi stod i. 

 

Der var lige den betingelse at vi sammen med HVT skulle deles om de to baner i forhold til de to klubbers 

medlemstal. De øvrige baner ville ikke blive berørt. Alternativt ville HVT få tilbudt at købe 

banerne. 

 

Der blev efter mange forhandlinger underskrevet en banefordelingsaftale med HVT, jeg stillede FK den 

betingelse at køb af vores klubhus skal ske kontant og tillige skal FK stille garanti for nyt lån. 

I februar / marts måned blev vores forslag fremsat og vedtaget i FK. 

 

Vi har ikke nået at forhandle vores lånemuligheder på plads; men vi har gode tilbud på hånden som ved 

omlægning af eksisterende og optagelse af nyt bevirker en kraftig reduktion af den årlige 

ydelse. Jeg mener at bestyrelsens vigtigste opgave nu at få lånene på plads. 

 

Vi havde aldrig undgået en konkurs i august sidste år hvis ikke flere medlemmer og specielt et enkelt 

medlem havde stillet kapital til rådighed og klaret os gennem betalingerne ultimo august. Så 

stor tak til alle der bakkede op om bestyrelsens plan og en speciel stor tak til dig Mogens. 

 

Jeg er overbevist om at vi har klaret os igennem nok den alvorligste krise i klubbens historie, og jeg tror at 

medio 2019 ville vi kunne bevæge os omkring et nul på bundlinjen. Det var faktisk 
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udgangspunktet og det bliver lidt spændende om det forholder sig sådan. Uanset det så 

tillader jeg mig på bestyrelsens vegne at sige at det er vi altså lidt stolte over. 

 

Det er ikke sket uden sværdslag og salte tårer, der har været nogle alvorlige opgør, også i bestyrelsen, der 

er foretaget afskedigelser, udskiftning af bestyrelsesmedlemmer og samarbejdspartnere. Vi 

havde tidligt gennemført en klokkeklar og resultatorienteret plan for fremgangsmåden, både 

den økonomiske og for klubbens sociale og træningsmæssige grundlag og kan nu endelig 

se fremad og få skabt den klub vi gerne vil have og selvfølgelig også i forhold til vores 

lokaliteter. Vi har været meget bevidste om hvor vigtigt det var for klubben at skabe den 

bedste atmosfære og håber vi er nået et godt stykke hen ad denne vej. 

 

Men vi skal også videre og gerne med de sjove, at få klubbens rammer gjort færdige og alligevel klar til 

videreudvikling, at få kigget på de kvaliteter vi har opnået, at få dem dyrket, at få ændret der 

hvor det ikke er optimalt, at få skabt de rette ramme for hver gruppe, at få 

klubarrangementer gennemført hvad enten det er tab og vind eller julefrokoster og i 

særdeleshed at få optimeret medlemmernes positive forhold til klubben og klublivet. Jeg vil 

bede om at alle bakker op dette, om ikke andet så bare kig ind en gang imellem på 

anlæggene. Det er så ekstremt vigtigt vi alle føler det er vores klub og klubbens medlemmer. 

 

Det har været en stor udfordring at få trænerkabalen til at gå op. Med velvillighed fra Charlotte, Christopher, 

Kenneth og Mario og fra alle vores hjælpetrænere er det alligevel lykkedes. Og takket være 

et stort overblik af Jesper og Mogens er det styret og har fungeret; flere tilfælde hvor Frank 

eller en forælder trådt. Det er af naturlige grunde meget svært i sidste øjeblik at få fat i en 

stedfortræder og det har kostet tid som i virkeligheden skulle bruges andetsteds.  

 

Og der er stadig udfordringer. Kenneth har opsagt sit job og Christopher vil hellige sig sit studie i en periode 

fremover. Charlotte kører upåklageligt familietennis og Mario holder ud. Mario trådte til for at 

hjælpe lidt, men er heldigvis forblevet som træner til trods for at være bosiddende på 

Amager og med offentlige befordringsmidler har taget turen til Farum selvom det kun har 

været for halvanden time. 

 

Denne situation har vi kendt til et stykke tid og vi har arbejdet intenst på at finde en mere holdbar løsning; 

en løsning med et trænerteam der i større udstrækning er i stand til at løse de opgaver vi 

forbinder med en trænergerning. Et trænerteam der kan samarbejde, tage alle udfordringer 

op, være der for medlemmerne og klubben – kort sagt alt det som vi i vores drømme kunne 

tænke os. Vi er i bestyrelsen klar over at en ny træner i teamet ikke fås på timeløn med få 

timer om ugen. Vi er også klar over at en træner med de kvaliteter ikke hænger på træerne; 

og vi har været rigtig mange emner igennem. Christopher får færten af en træner fra KB som 

vil sige sit job op i KB fordi han mangler udfordringer. Aha. Og så tænkte vi: så må Farum 

være klubben af alle klubber – og nu prøver vi det. Kassereren har en del indvendinger men 

dem tager vi så senere. 
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Vi har ansat Paulo og velkommen til Paulo – jeg er helt sikker på du får børster til dit hår; men det er vores 

helt klare opfattelse at du har det helt rigtige for Farum Tennisklubs fremtid. Trænerteamet 

vil herefter bestå af Charlotte, Paulo og Mario. På sidelinjen stadigvæk Christopher og alle 

hjælpetrænerne. Rigtig meget held og lykke og vi ser frem til et godt og givtigt samarbejde. 

En kæmpe tak til trænerne, til alle udvalgene, til Signe og Gitte og ikke mindst til Mogens og 

Jesper for det kæmpe stykke arbejde der er lagt alene på denne front. Tak. Vi vil præsentere 

Paulo og træningsplanen lidt senere. 

 

Min klare holdning til det fremtidige FTK er at vi skal gøre mere for at holde på de unge og ikke mindst at få 

flere af de unge ind i klubben. Et vigtigt led er at få de unge til at føle sig et med klubben og 

at føle de er en vigtig del af klubben. Jeg har deltaget i Furesø Kommunes 

foreningssamarbejde som bl.a. går ud på at fastholde de unge i foreningerne. Så midlerne 

leverer kommunen og målet kan vi få gavn af i klubberne. Et vigtigt led i hele processen er at 

de unge for deres eget ”rum” for eksempel det bagerste rum i midterdelen i hallen og 

et ”skur” på udendørsanlægget f eks bag slåmuren. Jeg håber der er kræfter til at komme 

med på vognen. 

 

Til sidst vil jeg lige nævne at Jespers kone Anne Sofie har haft bestyrelsen på skolebænken i forbindelse 

med udvikling af klubben – vi fik lagt en tiårs plan frem til 100-års jubilæet. I hovedtræk går 

det ud på at vi har 1000 medlemmer, at center Court kommer i brug, at anlæggene 

moderniseres og en hel masse mere. Vi sender det ud i små bidder. Men stor tak til Anne- 

Sofie for hendes indsats. 

 

 Og tak kære Mogens og Jesper for et forrygende samarbejde, for vores kontroverser, helt 

nye ukvemsord, for undskyldninger osv. som uanset holdninger og meninger har ført til 

klubbens overlevelse. Tak til tidligere bestyrelsesmedlemmer, tak til Frank Bengtson og så 

er der vist kun lige vores egen Ulla. Supertak. 

 

Jeg håber vores ambitioner og drømme vil blive videreført med den ydmyghed og respekt der nødvendigvis 

må være for klubben og dens medlemmer. 

 

Erik Schaadt 

  



Farum Tennisklub 
 

 

7 
 

Bilag 2: Ungdomsudvalgets beretning 2018/19 

Ungdomsudvalget består af Gitte, Per, Thomas og Signe, som er forældre til børn der er U16, U14, U12 og U10. 

Ungdomsudvalget står for at planlægge arrangementer for klubbens børn, planlægge og tilmelde juniorhold til 

holdturneringen, være sparringspartner for bestyrelse og trænerteam. 

I 2018 have vi et rigtig godt samarbejde med trænerteamet. Henriette var vores kontakt og hun rekrutterede rigtig 

mange børn til vores arrangementer. Vi har håbet at hun havde fået startet en god trend hvor mange børn 

benyttede sig af vores arrangementer. Vi har ikke helt knækket koden endnu til hvordan vi får samme tilslutning, 

men vi ligger nu på tilmeldinger på 20-40 personer når vi afvikler arrangementer. 

Vi har som faste arrangementer: juletennis og træningslejr i foråret (dog modificeret i 2019) for alle børn i FTK. 

Derudover har vi sommersæsonafslutning sammen med motionistudvalget for alle medlemmer i FTK. 

Derudover afholder vi med jævne mellemrum: spis &quiz, vennedag. 

Efter vi er gået over til timetrænere har vi tilpasset arrangementerne, så der ikke behøves at være en træner tilstede 

og vi har ikke afholdt vennedag, da vi ikke har ressourcerne i UU til afholdelse og opfølgning. 

Juleafslutningen er vores største arrangement, hvor sommersæsonafslutningen er vores mindste. Vi vil gerne 

opfordre alle til at bakke op om vores fællesskab ved at deltage i sæsonafslutningen så vi kan lære hinanden at 

kende. 

Vi har siden overgang fra fastansatte trænere til timetrænere arbejdet meget tæt sammen med bestyrelsen og har 

bl.a. deltaget i udarbejdelsen af klubbens ambition. Vi vil så småt begynde at sætte handling på den del der 

omhandler ungdommen, henover sommersæsonen. Hvilket fx kommer til at betyde at vi kommer til at arbejde mere 

systematisk med antallet af vores arrangementer og vi vil have mål for hvor mange hold vi ønsker at have med i 

holdturneringen udendørs. 

Til holdturneringen udendørs har vi 1 hold med i U16, U14, U12, U10 og U8. Derudover har vi lånt 1 spiller ud til 

Holte’s U12 DH hold. Det er lidt anderledes end sidste år, hvor vi havde 2 hold med i hhv. U12 og U14. Det skyldes at 

vi i år har prioriteret at kunne stille med et U16 hold og formentlig får brug for at trække på nogle spillere fra U14 

engang imellem. 

Grunden til at vi har udvalg arrangementerne og holdturneringen er at det er her, hvor vi kan påvirke de sociale 

relationer og skabe sammenhold blandt børnene. Det er selvfølgelig ikke de eneste indsatområde vi har, men det er 

med det mål at vi blander os i juniortræningen. Fx har vi fået oprettet fysisk træning med vores træner Mario her til 

sommer, da det ud over at give børnene større fysisk ballast på tennisbanen også giver dem noget andet at være 

sammen om end tennis. 

Vi glæder os til udendørssæsonen og håber at se rigtig mange børn og voksne på anlægget og til vores 

arrangementer. 

På vegne af Ungdomsudvalget 

Signe Versterre 

Spørgsmål og ideer kan stilles til Signe på s.versterre@gmail.com 

 


