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Referat af ATKs ordinære generalforsamling torsdag den 22. 
januar 2016 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: Peter henviste til bestyrelsens beretning, der var udsendt i ATK-nyt.   
Peter tilføjede, at det desværre havde lange udsigter med at få flere baner i hallen og på 
Genforeningspladsen. Han orienterede derefter om planerne for Genforeningspladsen, der 
ikke har nogen indvirkning på tennisbanerne.  
Diverse emner blev taget op af medlemmerne: 
Nøglebrikker afskaffes. De medlemmer, der har betalt 200 kr. for deres brik kan få 
pengene tilbage i Grøndalscentret ved fremvisning af kvittering. 
Henning Poulsen spurgte om de nuværende medlemstal og fik dem oplyst af formanden. 
Jørn Pedersen spurgte ang. banevedligeholdelse. Peter svarede, at vedligeholdelsen af 
banerne overtages af ATK. 
Henrik Thomasen havde et spørgsmål om det fremtidige samarbejde med Borup og 
KFUM. PB svarede ang. Borup. Der bliver indgået en aftale med Borup efter deres 
generalforsamling. Bestyrelsen diskuterer fortsat samarbejdet med KFUM. 
Ang. hallen: Det er umuligt at framelde en enkelt kontraktime. Bestyrelsen undersøger hos 
Globus Data. Der var forslag fra Kirsten Wæver om flere udekampe.. LK svarede, at I KTU 
placeres kampene hver andet år. Det kan være anderledes for SLTU. 
 
Eliteudvalget: Katrine meddelte, at alle hold ligger nr. 1 og 2 i indendørs turneringen 
. 
Kommunikationsudvalget: Bruno sørger for, at der bliver ryddet op på hjemmesiden. 
 
Fundraisingudvalget: Kirsten tager arbejdet op med at skaffe penge sammen med Karin. 
Sponsorudvalget: Cathrine fortalte, at der er problemer med Joma og deres leverandør. 
Peter lovede at tage problemet op i bestyrelsen. 
 
Bestyrelsens beretning blev herefter enstemmigt godkendt.  
 
Ad 3.Regnskab: Lars gennemgik det omdelte regnskab.  
Cathrine spurgte om mulighed for at få betalt tilskud il turneringer. 
Lars K. svarede, at man søger gennem juniorudvalget. 
Regnskabet blev herefter vedtaget. 
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Ad 4.Budget: Lars gennemgik det omdelte budget.  
Kommunen står for renoveringen af baner ca. hvert 10. år. Der kan søges om 
renoveringen. 
PB fortalte, at man kunne åbne banerne tidligere med den nye ordning.  
Budgettet blev efterfølgende taget til efterretning. 
 
Ad 5. Indkomne forslag: Der var modtaget 1 forslag bestyrelsen og 1 fra Judith Olsen.  
 
Forslag nr. 1 ang. uændret kontingent og indmeldelsesgebyr for 2016.  
 
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. 

 
Forslaget fra bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget. 
 
Forslag nr. 2: Judith havde foreslået en turnusordning i hallen. PB lovede, at bestyrelsen 
tager det op.  
 
Ad 6.Valg: 
Der var fra bestyrelsen indstillet kandidater til nedenstående poster: 
 
Formand: Peter Biltoft blev genvalgt. 
Sekretær: Ole Juhl blev genvalgt. 
Suppleant: Karin Munk Petersen blev genvalgt. 
Revisor: Henning Poulsen blev genvalgt. 
Revisorsuppleant: Paul Lennholm kunne ikke vælges, da han er valgt som suppleant i 
forvejen. I stedet valgtes Allan Pedersen. 
Juniorrepræsentant: Jon Tybirk blev valgt. 
Eliterepræsentant: Katrine Sundgaard Christensen blev valgt. 
Bredderepræsentant: Lene Petri blev valgt. 
 
Ad 7.Eventuelt:  
HP efterlyste bedre orden i mellemgangene, og at bestyrelsen afsatte midler. Bestyrelsen 
lovede at se på det umiddelbart. 
John Roy foreslog, at Borup kunne være med til finansieringen. 
HP syntes, at sæsonen skal startes 1. maj kl. 12. 
PB ønskede fleksibilitet med hensyn til starttidspunktet. 
Da der var uklarhed omkring kompetencerne mellem ATKs bestyrelse og halbestyrelsen, 
lovede ATKs bestyrelse at sørge for, at medlemmerne bliver informeret om dette via blad 
eller Nyhedsmail. 
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Lisa Lundberg foreslog, at man flytter HYG-ind. Der var også indlæg mod flytningen. 
Bestyrelsen tager sagen op. 
Der blev forespurgt om det var muligt at få lys på tennisbanerne. Bestyrelsen lovede at 
undersøge dette igen og oplyste at tidligere bestræbelser var endt uden resultat pga 
modstand fra naboer.  
Der var 34 medlemmer til stede. 
 
 
Ole Juhl     Thue Jensen 
Sekretær     dirigent 
23. januar 2016 
 

 

 


