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Referat fra generalforsamling 
 

Tirsdag den 29. Marts 2022 kl .  19 i  Boldklubbens lokaler,  Darupvej 50, Roski lde 
 
 
1) Valg af dir igent,  der ikke må være medlem af bestyrelsen 

Per bød velkommen og foreslog Jan Winther som dirigent. Jan blev valgt og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Der blev valgt en referent og 2 stemmetællere. 
 

2) Formandens beretning om Roski lde Tennis Klubs virksomhed i  2021 

Per fremlagde i sin første formandsberetning om året, der er gået. Alle frivillige, ansatte og 
bestyrelsesmedlemmer blev takket. Solveig blev hyldet som ny Danmarksmester. 
Formandens beretning blev taget til efterretning. 
 

3) Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 

Hans-Henrik fremlagde regnskabstallene for 2021. Revisorerne har godkendt regnskabet. Resultatet 
blev et underskud på 212.816 kroner. Underskuddet skyldes primært at RTK har betalt 587.000 kr. 
til nyt tag på hallen, så igen i år har den rene drift genereret et overskud på over 350.000 kr. 
 
I følge vedtægterne skal generalforsamlingen ikke godkende regnskabet. 
Der var lidt diskussion blandt medlemmerne om denne praksis. Palle Aagard foreslog, at 
generalforsamlingen godkender regnskabet. Altså den måde pengene er brugt på. Det vil kræve en 
vedtægtsændring, hvis generalforsamlingen skal godkende regnskabet.  
En far til et ungt medlem fortalte, at generalforsamlingen normalt godkender den økonomiske 
beretning, ikke regnskabet. Han refererede til DIF’s anbefaling for idrætsforeninger.  
Bestyrelsen kigger på vedtægterne og vurderer, om praksis kræver en ændring. 
 

4) Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende år 

Hans-Henrik fremlagde budgettet for 2022. Der kalkuleres med et underskud på 1.189.279 kr. 
Underskuddet skyldes udelukkende udgiften til to padelbaner, budgetlagt til 1.370.000 kr. 
 
Igen i 2022 vil der således være overskud på driften, og der er endda ikke indregnet nogle indtægter 
for padel i budgettet. Banerne forventes etableret i sommeren 2022. 
Der kommer ekstraudgifter til varme og el pga. stigende energipriser. Prisen på haltimer og 
kontraktbaner øges som konsekvens af de stigende energipriser med cirka 10%. 
Generalforsamlingen godkendte budgettet. 
 
Palle Aagard foreslår, at bestyrelsen pga. de stigende energipriser overvejer at etablere solceller på 
haltaget. 
 



Kontingenter:  
Sommerkontingenterne øges med 2% 
Vinterkontingenterne hæves med 8% på grund af de stigende energipriser. 
Kontingenterne for 2022 er godkendt. 
 
 
5) Behandling af eventuelle indkomne forslag 

Forslag skal sendes skriftligt til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen. 
Der er ikke kommet nogle forslag. 
 

6) Valg af medlemmer ti l  bestyrelsen 

Bestyrelsen skal bestå af 5-9 medlemmer 

Formanden, Per Thye Rasmussen og anlægsformanden, Søren Peter Elkjær var ikke på valg i år. 
Kassereren, Hans-Henrik Bülow var på valg og var villig til genvalg.  Han blev valgt for ny 3-årig 
periode. 
 
Alle øvrige bestyrelsesmedlemmer genopstillede og blev genvalgt for 1 år : 
Jonas Vestermann  
Andreas Storgaard Andersen  
Peter Sigdal  
Henrik Gøtke  
Pia Winther Eriksen  
 

7) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant for et år  

Carsten Strunck er ikke villig til genvalg som revisor 
Niels Abitz er ikke villig til genvalg som revisor 
Der mangler en revisorsuppleant 

Jan Winther stiller op som revisor. 
Generalforsamlingen giver bestyrelsen bemyndigelse til at finde en revisor + evt. suppleant. 
 

8) Eventuelt 
 
Hans-Henrik uddelte på vegne af Hans Erik fra jubilæumsudvalget vin til de 3, der skrev indlæg til 
hjemmesiden i forbindelse med jubilæet i februar 2021. 
 
Der blev spurgt om, hvornår padelbanerne står klar. Jonas fortalte, at de forventes færdige til 
sommer. 

Formanden takkede af og takkede dirigenten.  

Der var 38 deltagere til generalforsamlingen. 

 


