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ATKs ordinære generalforsamling - Torsdag den 10. februar 2022 kl. 19.00 i klubhuset på 
Genforeningspladsen 

 
DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent  
2. Protokol og beretninger  
3. Regnskab  
4. Budget  
5. Indkomne forslag  
6. Valg:  

a. Formand Peter Biltoft-Jensen (valg for 2 år)  
b. Sekretær Anders Dorph (valg for 2 år)  
c. Bestyrelsessuppleant Karin Munk Petersen (valg for 1 år)  
d. Revisor Poul Lennholm (valg for 2 år)  
e. Eliterepræsentant Katrine Sundgaard-Christensen (ønsker ikke genvalg)  
f. Ungdomsleder Nikolaj Gulstoff (valg for 1 år)  
g. Bredderepræsentant Lene Petri (valg for 1 år)  

7. Eventuelt 
 
REFERAT: 
1. Valg af dirigent 
Henrik Ravnild blev valgt som dirigent. Dirigenten takkede for hvervet og konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.  
 
2. Protokol og beretninger 
Formand, Peter Biltoft-Jensen, henviste til klubbens beretning i klubbladet ATK Nyt fra januar 
2022, men fremdrog/supplerede med nogle nedslagspunkter, idet han kom omkring flg.: 

- Redegjorde kort for projektet med at omlægge bane 9 og 10 til redplus med ”Tweener-light” (en 
LED-lys-stribe).  

- At ATK-hallen er efter 20 års eksistens hjemfaldet til kommunens ejerskab fra 1/1-2022. 
Formanden redegjorde i grove træk for det økonomiske i det. Overdragelsesforretningen til 
kommunen gik i den forbindelse godt, men det gav en vis regning. Klubben ender dog stadig 
med et overskud fra de 20 års haldrift. 

- At klubben arbejder løbende med muligheden for udvidelse af ATK-hallen. Klubben har koblet 
sig på gruppe af foreninger/interessenter, der arbejder på et ”gymnastikkens hus”. Dette 
forventes at føre til en helhedsplan, hvori klubben arbejder på at blive passet ind her.  

- At frivillighedsundersøgelsen der har været udmeldt på hjemmesiden og ATK-
facebookgruppen. Fem har meldt sig, og det er jo godt med disse, men bestyrelsen vil prøve at 
få flere til at melde sig og vil også prøve en anden måde at få frivillige til.  

- At bestyrelsen har sat gang i at skaffe en ny og gennemgående træner til at binde klubben bedre 
sammen. Et stillingsopslag er for nyligt gjort. Vi glæder os til at se, hvad det giver af ansøgere 
og krydser fingre. 

- At der er planlagt en træningslejr til afholdelse i ATK ved sæsonstart. 

For de øvrige udvalgs beretninger blev henvist til klubbladet.  

Beretningerne blev godkendt. 
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3. Regnskab 
Kasserer, Lars Knudsen, gennemgik regnskabet, som generalforsamlingen herefter godkendte.  
 
4. Budget 
Kassereren gennemgik budgettet, der blev drøftet. 
 
5. Indkomne forslag 
Der er indkommet tre forslag, rettidigt og lovligt. 
 
1) Bestyrelsen foreslår en ændring af vedtægterne, som indebærer, at bestyrelsen udvides  
med et halrepræsentant og dermed går fra 7 til 8 medlemmer. Halrepræsentanten vælges for  
2 år. 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
2)  
"Bestyrelsen foreslår uændret kontingent under indkomne forslag: 
Fuldtidsmedlem 900 kr 
Dagmedlem 700 kr 
Junior 300 kr 
Senioridræt 200 kr 
Vintermedlem 200 kr 
Passiv 100 kr" 
 
Forslaget blev vedtaget. 
 
3) 
Forslag vedr fordeling af haltimer (fra Cathrine La Cour): 

”Fra næste gang indendørs banetider kan tegnes og/eller fornyes skal gælde, at alle  
eksisterende aftaler opsiges, så alle medlemmer af ATK med vintermedlemsskab har  
mulighed for at lægge billet ind.  
Hvis flere lægger billet ind på samme timer, afgøres banetimetageren ved lodtrækning.  
Man kan “eje” en eller flere banetimer i maksimalt to vintersæsoner, så skal tiderne sættes fri  
igen og kan søges på ny. Det skal selvfølgelig være muligt fra sæson til sæson at opsige  
sine banetimer, som så tilbydes til andre medlemmer.”  
 
Cathrine oplever, at hun igennem sine 12-13 år i klubben ikke har kunnet komme til fast banetime i 
de tider, som hun og andre travle familier kan. Catrine anser det også som udemokratisk og ikke 
ligebehandling og at det giver uforståelige privilegier, som varer så længe som indehaverne vil det. 
 
Bestyrelsen forklarede, at systemet er, at pt. kan man beholde sin faste bane så længe man vil. Vil 
man af med den, så udbydes timen til alle ATK-medlemmer.  
Bestyrelsen lagde vægt, at der er nogle blokke, som ikke bør være berørt af et ønske om 
omfordeling af baner: Der er træning tirsdag, torsdag og i mindre grad på fredage, og der er 
juniortræning i blokke kl. 15-17 på hverdage. Så tilbage er for så vidt kun mandage og onsdage 
aftener. Det giver en begrænset udskiftning.  
Og det er dertil således, at der er ledige baner fredag aften og søndag aften. Hverdage kl. 08-13 er 
der også løse timer at booke.  
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Dertil kommer, at der er nogle miljøer, hvor ATK’ere mødes om at spille. Opbrud af disse er ofte 
meget generende for de pågældende.  
 
Argumenter der i øvrigt kom på banen:  
- Det er de ”gamle mænd”, som I høj grad har de faste banetimer. 
- Det kan godt være, men vi har også meget anciennitet i klubben.  
- Nogle af os, der har faste banetimer betalte også i mange år for opsparing til bygning af ATK-

hallen, så vi har også en vis ret til de faste banetimer vi har. 
- Det nuværende system, er også sådan det foregår i ”alle andre klubber”.  
- De af bestyrelsen nævnte ”miljøer” kan så ske at flytte til andre klubber.  
- Hvor nogle ”miljøer” måtte forsvinde, vil det give baneplads til at andre vil opstå. 
- Lodtrækning vil ikke være helt retfærdigt – nogle vil i en sådan være heldige, andre uheldige. 
 
Forslaget blev nedstemt.  
 
4) 
Det fjerde forslag var bestyrelsens, idet det knytter sig til næste punk - punkt 6 om valg af be-
styrelsesmedlemmer, idet bestyrelsen foreslår/indstiller flg. kandidater til de poster, som er på valg:  
Formand Peter Biltoft-Jensen  (valg for 2 år) 
Sekretær Anders Dorph  (valg for 2 år)  
Halrepræsentant* Henrik Ravnild  (valg for 2 år)  
Bestyrelsessuppleant Karin Munk Petersen  (valg for 1 år) 
Revisor Paul Lennholm  (valg for 2 år) 
Revisorsuppleant Allan Petersen  (valg for 2 år) 
Eliterepræsentant Thomas Søbirk Petersen  (valg for 1 år) 
Juniorrepræsentant Nikolai Gülstorff  (valg for 1 år) 
Bredderepræsentant Lene Petri  (valg for 1 år) 
 
*Afhænger af afstemningen om ændringer af vedtægterne. 
 
6. Valg 
I overensstemmelse med bestyrelsens indstilling, jfr. ovenfor, blev følgende valgt og for følgende 
perioder: 
 
Formand Peter Biltoft-Jensen  (valg for 2 år) 
Sekretær Anders Dorph  (valg for 2 år)  
Halrepræsentant* Henrik Ravnild  (valg for 2 år)  
Bestyrelsessuppleant Karin Munk Petersen  (valg for 1 år) 
Revisor Paul Lennholm  (valg for 2 år) 
Revisorsuppleant Allan Petersen  (valg for 2 år) 
Eliterepræsentant Thomas Søbirk Petersen  (valg for 1 år) 
Juniorrepræsentant Nikolai Gülstorff  (valg for 1 år) 
Bredderepræsentant Lene Petri  (valg for 1 år) 
 
7. Eventuelt 
Henrik Ravnild blev valgt af bestyrelsen som årets ATKer for sit langvarige arbejde, som formand 
for ATK-hallens bestyrelse. 
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Formanden takkede Katrine Sundgaard Christensen for en stor og stærk indsats i bestyrelsen drift 
og udvikling af klubben på Eliteområdet og i det hele taget for hendes gode arbejde i bestyrelsen. 
 
Et medlem appellerede til at bestyrelsen sikrer, at skuret imellem bane 2 og 3 bliver ryddet for 
tennisgrej i selve lokalet, så det ikke er appellerende for medlemmerne at opholde sig i, og i den 
forbindelsen særlige at bold-vognene sikres placeret i de dertil lavede skure lige uden for 
pavillonen, hvor de pt. vist nok ikke passer ind i, men som jo så bør rettes til. Bestyrelsen noterede 
sig forslaget. 
 
 
 
Dato:  Dato: 
 
 
 
 
____________________ ____________________ 
Henrik Ravnild, Dirigent Anders Dorph, Referent 


