
Formandens Beretning 

Generalforsamling i Roskilde Tennisklub, 29.marts 2022 

 

I dag markerer, at det er 9 måneder siden, vi havde generalforsamling sidst, og det er samtidig 9 

måneder siden, I valgte mig til formand for RTK. 

 Vi var lidt ude af normal gænge pga. Corona, vi måtte skyde generalforsamlingen til 24. juni pga. 

situationen. 

Det, der står tydeligst i erindringen i den forgangne sæson, er nok vores jubilæum, både reception 

og fest, der virkelig slog fast, hvor levende og stærkt vores klub står, og så krydret med en ITF-

turnering, der viste det bedste af, hvad tennis er og kan, og så i svimlende 100 år, so far. Bedre 

start på et formandskab kunne man ikke få. 

Tak til alle medlemmer der bakkede op.  

Tak til alle der løftede, festen, receptionen og turneringen. 

Vi havde håbet, at vi havde lagt Corona bag os. Men nej. Også i indendørssæsonen 21/22 drillede 

den, og vi måtte iværksætte nogle tiltag, der stoppede træning og begrænsede opholdet på 

fællesarealerne i hallen, så som bad, sporvogn m.m. men vigtigst af alt, vi kunne spille. Mange var 

forstående, men Ikke alle var enige i håndteringen og var kreative. Men endnu engang slap vi 

nogenlunde igennem og fulgte sundhedsmyndighederne anbefalinger. 

Igen viste fællesskabet og klubånden sig, tak til alle. Og stor tak til alle for forståelse – og ikke 

mindst til vores kasserer, som har skulle holde styr på vores økonomi – vi har fået ca. 450.000 

kroner i kompensation, det kræver en del. 

 Men vi er kommet igennem og står i dag økonomisk er stærkt sted. Og dermed kan vi holde et 

stærkt og nødvendigt aktivitetsniveau. 

Vi kommer nok ikke uden om at komme ind på, at vi har skiftet til et nyt medlemssystem – 

ForeningsLet – man skifter ikke system uden at det giver anledning til forskellige 

opstartsproblemer og kritik, men jeg synes nu, at vi takket være stor indsats fra alle implicerede, 

herunder Britt, er kommet igennem denne transformation på en god måde. Og så skal man tænke 

på, at det ikke kun er et medlems/booking system, men også et budget- og regnskabssystem, der 

vil lette mange forretningsgange i fremtiden. Samtidig er vi i løbende dialog med den lokale 

udbyder om forbedringer og udvikling af systemet. 

 En modig, men nødvendig beslutning.  

 

Padel – generalforsamlingen traf sidste år beslutning om at etablere padelbaner i Darup, og vi er 

ved at kunne se målstregen. Udenforstående vil tro, at et sådant tilbud til RTK-medlemmer og 



Roskilde vil blive taget imod fra kommunens side med kyshånd og en super hurtig sagsbehandling i 

de kommunale instanser. Men det har taget tid. Vi har været igennem utallige placeringsforslag, 

lokalplaner, hensyn til træer, udvalgsbehandling m.m., som har forsinket sagen. Men som sagt er 

vi lige ved at være i mål.  

Vi spiller Padel i Roskilde Tennis og Padelklub (RTPK) midt på sommeren – intet årstal :) 

Tak Jonas for kompetent og ikke mindst tålmodig kontakt til myndigheder og leverandører, mange 

havde løbet skrigende bort. Det ser nu ud til, at vi lander den. 

Ud over etableringen skal bestyrelsen i nær fremtid diskutere rammerne i forhold til brugen af 

anlægget, regler for brug m.m. 

Roskilde Ældre Motion var på et tidspunkt inde over noget medfinansiering, men deres 

prissætning og forventninger om tilbagebetaling i form af timer, var ikke attraktiv for os. Så de har 

valgt at gå videre med Himmelev badmintonklub. 

Og så skal vi huske på, at det er Dansk Tennisforbund, der organiserer Padelsporten i Danmark. 

 

Når banerne er endeligt på plads, kaster vi kræfterne ind på at forbedre medlems- og 

trænerforhold i Hallen, med en ny midtesektion i Hallen (sporvogne) i 2-plan, og det ultimative 

projekt med en haludvidelse. Hvilket kræver både kontakt til firmaer, myndigheder og finansiering 

– anstrengende og besværligt, men nødvendigt. 

 

Vi skal ud at finde en ny leverandør/sponsor. Den nuværende, som er forhenværende, Bidibadu 

har valgt at opsige samarbejdet med omgående virkning. Samarbejdet har ikke fungeret optimalt. 

Vi har lært, at vi måske skal afstemme forventninger og kommunikere aftalen bedre. 

 

Det er dejligt at kunne hakke nogle projekter af i det forløbne år: 

Vore tag i hallen er nu tæt – projektet er gennemført at Søren Peter til et 13-tal. 

Vi får udskiftet vores dyre, ikke særligt miljøvenlige varmeanlæg i hallen med varmepumpe.  

Vi besluttede at opsige vores rene vintermedlemskaber i sæsonen, det gav lidt uro, vi mistede ca. 

20 medlemmer – men det var en rigtig beslutning. 

Vi har fået styr på vores ansættelser, alle det nu arbejder og modtager løn fra RTK, har nu enten 

en kontrakt eller et ansættelsesbevis. Og alle har, hvor det kræves, en såkaldt børneattest. 

 

Vi arbejder også løbende på at politikker, eller Code of Conduct, som man siger på dansk, på en 

række områder, f.eks. nul tolerance over for krænkelser af enhver art. Vi har snakket om 

whistleblowerordning, og vi har lige fjernet alkohol fra vores automat i hallen og på DSV.  

 



Vi har et stærkt team af dygtige dedikerede medarbejdere i RTK. 

Og vi arbejder hele tiden på at forbedre jeres arbejdsforhold og investere i jer. Det er vigtigt at 

investere i rammerne – men indholdet skal også passes. 

Tak for jeres indsats. 

Det betyder at vi kan holde et stort aktivitetsniveau på alle planer og af høj kvalitet. Træning, 

baneforhold, lokaler, administration, turneringer, økonomi m.m. Og det er nødvendigt, det er 

vores mission og fremtid.  Vi skal løbende se på, hvor vi kan forbedre og udvikle disse aktiviteter, 

Vi er i dag stadig mere end 1.000 medlemmer, og det skal vi fastholde og udvikle. Især 

ungdomsarbejdet er vigtigt. Og nu kommer padel. Vi har store forventninger til fremtiden. 

 

På de 9 måneder, jeg har været formand, har jeg mødt et utroligt engagement både fra ansatte og 

alle de frivillige, der hver dag knokler for RTK og tennis.  

Hele den gruppe kommer jeg til at takke for jeres arbejde, så længe jeg er formand. I er 

uundværlige for en klub, det gælder alle uanset motivation og indsats. I er det, der får RTK til at 

fungere. 

Tak for jer.  

Og tak til alle dem, det kæmper under RTK fanen, individuelt og holdkampe. (Solvej Kaas blev DM) 

 

Også tak til bestyrelsen. 

 

Og så vil jeg afslutningsvist sige, at der er ikke en ukrainsk flygtning, der skal gå forgæves til RTK. Vi 

finder både udstyr, tid, og rum til at tage os af jer. Og det vil vi meddele evt. flygtningecentre i 

vores område. 


