Referat af ATKs ordinære generalforsamling onsdag den 6. februar
2019 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 Ole Juhl, og han blev valgt.
Ole takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Derefter blev
dagsordenen godkendt.

Ad 2. Beretninger: Peter henviste til bestyrelsens beretning, der var udsendt i ATK-nyt.
Peter nævnte at en nærmere undersøgelse af ”affredningen” af Bellahøjmarken har vist at
det kun gælder mulighederne for at drive campingplads hele året. En udvidelse af hallen
ser derfor fortsat meget svær ud – men der arbejdes videre. Igen i år vil vi søge at åbne
banerne så tidligt som muligt – og der arbejdes med en ide om at lave en træningslejr på
Genforeningspladsen – hvis vejret tillader det. Endelig så arbejdes der videre med
planerne om yderligere adgang til Padel.
Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.

Ad 3. Regnskab: Lars gennemgik det omdelte regnskab. Underskuddet i 2018 skal ses i
sammenhæng med at omkostninger fra 2017 først var kommet i 2018 regnskabet. Samlet
set er der et pænt overskud for 2017/2018 under et. Den gode økonomi medførte
endvidere ekstra tennisaktiviteter for junior, bredde og elite i 2018. Regnskabet blev
herefter vedtaget.

Ad 4. Budget: Lars gennemgik det omdelte budget.
Budgettet balancerer i 2019 og blev efterfølgende taget til efterretning.

Ad 5. Indkomne forslag: Der var modtaget 1 forslag fra bestyrelsen.

Forslag nr. 1 ang. uændret kontingent og indmeldelsesgebyr for 2019 blev vedtaget.

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.

Ad 6. Valg:
Der var fra bestyrelsen indstillet kandidater til nedenstående poster:

Kasserer: Lars Knudsen blev genvalgt.
Sekretær: Anders Dorph blev valgt
Næstformand: Per Bach blev genvalgt.
Suppleant: Karin Munk Petersen blev genvalgt.
Revisor: Thue Jensen blev genvalgt.
Revisorsuppleant: Paul Lennholm blev genvalgt.
Juniorrepræsentant: Liv Deleuran-Skjold.
Eliterepræsentant: Katrine Sundgaard Christensen blev genvalgt.
Bredderepræsentant: Lene Petri blev genvalgt.

Efter valget af bestyrelsen takkede formanden henholdsvis Jon (formand for
juniorudvalget) og Marianne (sekretær) for deres store indsats i arbejdet i bestyrelsen.

Ad 7. Eventuelt:

Årets ATK’er.
John Erik Jensen blev valgt til årets ATK’er. Formanden roste bla. John Erik for igennem
årene at have varetaget forskelige centrale roller i klubben med en sikker hånd og fokus
på at hjælpe og få tingene gjort ordenligt. Han har bl.a. været formand for juniorudvalget,
holdkaptajn for 1 herre holdet og de seneste mange år også frivillig i hallen. Specielt som
frivillig i hallen er der mange som igennem årene har haft glæde af hans indsats, når f.eks.
adgangen har været besværlig mv.

Formanden berettede som i klubbladet om, at forbundene SLTU og KTU planlægger at
lægge sig sammen. Bestyrelsen har drøftet situation og er ikke imod en sammenlægning.
Der har med det tætter samarbejde mellem de 2 forbund i 2018 været mere ”god tennis”
for alle, men der er også ting som skal rettes op.

Et medlem opfordrede til at kommunen bedes foretage udvendig vedligeholdelse af
klubhusets vinduer, da de ikke er pæne udefra og i det hele taget kunne bruge noget
maling. Bestyrelsen anerkendte problemet og vil (igen) rette henvendelse til Kommunen
som står for vedligeholdelsen

Et medlem opfordrede til vedligeholdelse af skuret mellem bane 6 og 7, navnlig at få
lappet taget og opsætte et hegn ved slåmuren så bolde ikke ryger op på taget og dermed
måske giver anledning til slid på taget, herunder når boldene skal hentes ned igen. Der
blev endvidere opfordret til at få jævnet slåmuren så den lever op til almindelig standard.
Bestyrelsen har begge dele på deres ”to do” liste.

Et medlem opfordrede til at skuret mellem bane 2 og 3 shines op, da det er utæt og
opleves beskidt og at opbevaring af bolde fylder for meget. Hertil kommer at døren virker
dårligt. Bestyrelsen vil se på mulige løsninger.

Et medlem var utilfreds over at der i 2018 var sket reservation med særnumre (90-numre)
af udendørsbanerne på mandag og tirsdage. Bestyrelsen bemærkede sig kritikken, som vil
blive drøftet på kommende bestyrelsesmøde.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.

Der var ca22 medlemmer til stede.

Anders Dorph

Ole Juhl
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