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Referat af ATKs ordinære generalforsamling torsdag den 29. 
januar 2015 kl. 19 i klubhuset på Genforeningspladsen 
 
Dagsorden: 
1.Valg af dirigent    
2. Beretninger    
3.Regnskab    
4.Budget    
5.Indkomne forslag    
6.Valg   
7.Eventuelt    
 
Ad 1 Valg af dirigent: Formanden Peter Biltoft bød velkommen til generalforsamlingen og 
udbad sig forslag til en dirigent. Bestyrelsen foreslog Thue Jensen, og han blev valgt. 
Thue takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Derefter blev 
dagsordenen godkendt. 
 
Ad 2. Beretninger: Peterhenviste til bestyrelsens beretning, der var udsendt i ATK-nyt.   
Peter takkede også alle de frivillige for arbejdet i den forløbne sæson.Omtalte ændringer i 
sekretariatet og stiftelsen af ATK Kammeraterne. Der afholdes møde med alle 
interesserede ved sæsonstarten. Under forslag skal generalforsamlingen behandle et 
forslag ang. bestyrelsens struktur. Peter sluttede med at takke Karin for hendes arbejde i 
bestyrelsen. 
Der var ingen bemærkninger fra udvalgsformændene, undtagen John Roy, der fortalte om 
planerne for Genforeningspladsen, herunder omlægning af tennisbanerne. 
 
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.  
 
Ad 3.Regnskab: Lars gennemgik det omdelte regnskab. Vi havde fået nyt 
regnskabssystem fra Globus Data. Bestyrelsen har valgt at opdele systemet i elite, bredde 
og junior. 
 
Regnskabet blev herefter vedtaget. 
 
Ad 4.Budget: Lars gennemgik det omdelte budget.  
Enkelte punkter blev diskuteret. 
 
Budgettet blev efterfølgende taget til efterretning. 
 
Ad 5. Indkomne forslag: Der var modtaget 2 forslag begge fra bestyrelsen.  
 
Forslag nr. 1 fra bestyrelsen var en ændring af paragraf 7 og 11 i klubbens vedtægter. 
 
Peter begrundede forslaget. 
 
Paragraf 7 foreslås ændret til: 
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Bestyrelse 
Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer, 
sekretær, eliterepræsentant, juniorrepræsentant og bredderepræsentant. Disse vælges på 
den ordinære generalforsamling. Formanden og sekretæren vælges for en 2-årig periode i 
lige år, mens næstformand og kasserer vælges for en 2-årig periode i ulige år. Elite-, 
junior- og bredderepræsentanten vælges hvert år. 
Desuden vælges en suppleant til bestyrelsen for 1 år. 
Genvalg kan finde sted til alle poster. 
Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden og har til enhver tid den fulde myndighed 
under ansvar over for generalforsamlingen. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når 
mindst 4 medlemmer er til stede, hvoraf formanden eller næstformanden skal være den 
ene. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlinger, bestyrelsesmøder og vigtige 
begivenheder inden for klubben. 
Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov og udpeger en formand for hvert udvalg. 
 
Paragraf 11 foreslås ændret til: 
 
Ordinær generalforsamling afholdes i januar/februar og indkaldes via ATK-nyt og/eller 
elektronisk, bilagt bestyrelsens beretning, senest 3 uger før dennes afholdelse. Forslag, 
der ønskes behandlet, skal være klubben i hænde senest 10 dage før 
generalforsamlingen.  
Forslag til kandidater til valg til bestyrelsen skal ligeledes være klubben i hænde senest 10 
dage før generalforsamlingen. Alle forslag offentliggøres på relevante medier senest 7 
dage før generalforsamlingen. 
 
Dagsordenen skal indeholde følgende punkter: 
1. valg af dirigent 
2. beretninger 
3. regnskab 
4. budget 
5. indkomne forslag 
6. valg 
og som sidste punkt: eventuelt. 
 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 
Forslag nr. 2 ang. uændret kontingent og indmeldelsesgebyr for 2015.  
 
Kontingenterne er fortsat: 
 
Fuldtidsmedlem 900 kr. 

Dagmedlem 700 kr. 

Juniormedlem 300 kr. 

Passivt medlem 100 kr. 

Senioridræt 200 kr. 

Vintermedlem 200 kr. 

Indmeldelsesgebyr senior 200 kr. 

Indmeldelsesgebyr junior 100 kr. 
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Forslaget fra bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget. 
 
 
Ad 6.Valg: 
Der var fra bestyrelsen indstillet kandidater til nedenstående poster: 
 
Kasserer: Lars Knudsen blev genvalgt. 
Næstformand: Per Bach blev genvalgt. 
Suppleant: Karin Munk Petersen blev valgt. 
Revisor: Thue Jensen blev genvalgt. 
Revisorsuppleant: Paul Lennholm blev genvalgt. 
Juniorrepræsentant: Jon Tybirk blev valgt. 
Eliterepræsentant: Thomas Riad blev valgt. 
Bredderepræsentant: Lene Petri blev valgt. 
 
Ad 7.Eventuelt:Formanden for ATK-hallen orienterede om de fremtidige planer for ATK-
hallen. 
 
Der var 24 medlemmer til stede. 
 
 
Ole Juhl     Thue Jensen 
Sekretær     dirigent 
29. januar 2015 
 
 


