
 

Referat fra generalforsamling i Roskilde Tennis Klub 24. juni 2021 
 

Efter vedtægterne skal generalforsamlingen holdes inden 1. april. Dette har ikke være muligt i år 

pga. Covid 19-restriktionerne. Men fra 11. juni er det indendørs forsamlingsloft hævet til 100. 

Bestyrelsen forventer ikke over 100 deltagere i generalforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen 

Jan Winther valgt til dirigent. Jan konkluderede med henvisning til Covid-19 og efter at 

have spurgt forsamlingen, at generalforsamlingen var lovlig på trods af, at den blev afholdt 

senere, end vedtægterne foreskriver. 

Der blev valgt 2 stemmetællere. 

 

2. Formandens beretning om Roskilde Tennis Klubs virksomhed i 2020 

 Formanden aflagde beretning. Beretningen kan læses særskilt. 

 Beretningen er taget til efterretning. Og godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 

 Hans Henrik fremlagde regnskabet. 

 Regnskabet er godkendt. 

 

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse samt fastsættelse af 

kontingent for det kommende år 

 

Bestyrelsen lægger op til, at RTK investerer i nyt tag på hallen, padelbaner samt udvidelse 

af hallen. Bestyrelsen vil nærmere redegøre for investeringerne, som indgår i det budget, 

der fremlægges til godkendelse. 

 

Hans Henrik fortalte om planer med nye tennisbaner og padelbaner og udvidelse af hallen. 

En udvidelse af hallen er dyr, og kommunalbestyrelsen kan ikke støtte før 2023.   

Han fremlagde så et nyt projekt med etablering af padelbaner til 995.000 + moms. 

Taget på hallen kan skiftes for 1.4 millioner. Oliefyret skiftes ud med en varmepumpe. Der 

er samlede anlægsudgifter for 2.5 millioner. 

 

Bestyrelsen foreslår: Reparation af haltag, udskiftning til varmepumpe, etablering af 2 

udendørs padelbaner. Der kan godt nedsættes et udvalg. Og der skal findes en model for 

brug og leje/finansiering af banerne. 



 

Taget går snart i gang. Bestyrelsen skal have mandat til at gå videre med projektet. Så 

bliver der lavet konkrete planer. 

Bestyrelsen fik mandat til at arbejde videre. 

 

Kontingentet hæves med de sædvanlige 2 %. Det er godkendt. 

Budgettet er enstemmigt vedtaget. 

 

Hans fortalte om klubbens jubilæum i pausen. Jubilæumsudvalget har udarbejdet en 

præsentation i anledningen af jubilæet, som ligger på hjemmesiden. 

Hans Erik havde en invitation til jubilæumsfesten med til alle. 

 

5. Behandling af eventuelle indkomne forslag. 

Forslag skal sendes skriftligt til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen.  

 

Bestyrelsen foreslog at sløjfe medlemskategorien Vintermedlem. Dette er en ændring af 

vedtægternes § 4, hvoraf medlemskategorierne fremgår. 

 

Der er stærkt pres på indendørs baner, og vintermedlemmer bidrager ikke tilsvarende til 

de samlede udgifter. 

Mere end 2/3-del af deltagerne stemte for forslaget om at afskaffe vintermedlemskab. 30 

stemte for og 1 undlod at stemme. 

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

Bestyrelsen skal bestå af 5-9 medlemmer. 

Valg af formand for tre år  

o Peter Madsen modtager ikke genvalg 

Valg af 2- 5 bestyrelsesmedlemmer for et år  

o Jonas Vestermann er villig til genvalg 

o Peter Sigdal er villig til genvalg 

o Henrik Gøtke er villig til genvalg 

o Pia Winther Eriksen er villig til genvalg 

o Kasserer Hans-Henrik Bülow og anlægsansvarlig Søren Peter Elkjær er først på valg i 

henholdsvis 2022 og 2023. 

 



 

Bestyrelsen foreslår Per Thye Rasmussen som ny formand.  

Per blev valgt og fortalte lidt om sig selv og sin motivation for at stille op. 

Andreas Storgaard stillede også op til bestyrelsen og blev valgt. 

Bestyrelsen er valgt og består nu af:  

Per Thye Rasmussen, Jonas Vestermann, Hans Henrik Bülow, Søren Peter Elkjær, 

Peter Sigdal., Henrik Gøtke, Pia Winther Eriksen og Andreas Storgaard. 

 

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

Carsten Strunck er villig til genvalg som revisor 

Niels Abitz er villig til genvalg som revisor 

Ingen kandidater til valg som revisorsuppleant 

 

Carsten og Niels er genvalgt som revisorer. 

Bestyrelsen finder en revisorsuppleant. 

 

8. Eventuelt 

 

Connie og Sisse fortalte om at RTK har en ITF-turnering i uge 38 på Dr. Sofies vej. De 

eftersøgte frivillige. Der er finaler lørdag den 25.9, samme dag som der er 

jubilæumsreception og fest. 

 

Hans opfordrede alle til at tilmelde sig jubilæumsfesten den 25.9 på hjemmesiden. 

 

 


