
Referat af ATKs ordinære generalforsamling  torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.00 i 
klubhuset på Genforeningspladsen, København 

 
1. Valg af dirigent 

Tue Jensen blev valgt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 

2. Protokol og beretninger. Formanden henviste til den fremsendte beretning og supplerede med 
følgende:  

- Udvidelse af hallen ind på Bellahøj marken er et ønske som bestyrelsen arbejder på at få 
opfyldt i dialog med Københavns Kommune, da kommunen ejer grunden hvorpå hallen står. 

- Forlængelse af leje af hallen efter 2023, hvor kommunen efter kontrakten har ret til hallen, 
arbejdes der også målrettet på at få i hus  

- Hallen trænger i den forbindelse til ny ventilation, det er også ved at være tid til skiftningen 
af belægning pga slid, ligesom anden vedligeholdelse/opdateringer ønskes.  

- Vi har i den forløbne sæson taget Bartek Terczinski ind som opgradering på trænersiden. 
Bartek er i stigende grad gået bredt ind som træner. Det set-op har løftet standarden i 
klubben for både junior, motionist og elite. Bartek er dog desværre på vej hjem til Polen og 
er her kun frem til maj. Vi er gået i gang med at stykke et nyt set-up sammen. Bestyrelsen 
forsøger at fastholde den balance vi har mellem ”plads til alle” og mulighed for den enkelte 
for at udvikle sin tennis.  

- Formanden takkede de frivillige og hallens bestyrelse. 

Beretninger blev taget til efterretning.  
 

3. Regnskab 
Kasserer Lars Knudsen gennemgik regnskabet for 2019. 
Regnskabet blev taget til efterretning. 
 

4. Budget 
Kasserer Lars Knudsen gennemgik budgettet for 2020. 
Budgettet blev taget til efterretning. 
 

5. Indkomne forslag 
Der var indkommet ét rettidig forslag. Forslaget var fra bestyrelsen og lød således: 
 
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent under indkomne forslag, dvs. 
- Fuldtidsmedlem 900 kr 
- Dagmedlem  700 kr 
- Junior 300 kr 
- Senioridræt 200 kr 
- Vintermedlem 200 kr 
- Passiv 100 kr 
Forslaget blev vedtaget. 
 

Enkelte andre forslag var indkommet men ikke rettidigt. De behandledes derfor under eventuelt. 
 



6. Valg 
a. Formand (valg for 2 år). Peter Biltoft-Jensen blev valgt. 
b. Sekretær (valg for 2 år). Anders Dorph blev valgt. 
c. Bestyrelsessuppleant (valg for 1 år). Karin Munk Petersen blev valgt. 
d. Revisor (valg for 2 år). Poul Lenholm blev valgt. 
e. Revisorsuppleant: Allan Petersen blev valgt (valg for 2 år). Bruno Hasselberg blev valgt 

(valg for 1 år). 
f. Eliterepræsentant (valg for 1 år). Katrine Sundgaard-Christensen blev valgt. 
g. Juniorrepræsentant (valg for 1 år). Liv Deuleran-Skjold blev valgt. 
h. Bredderepræsentant (valg for 1 år). Lene Petri blev valgt. 

 
7. Eventuelt 

 
Formanden takkede Bruno Hasselberg, der takkede af som formand for Kommunikations-
udvalget med udgangen af 2019, for sin lange indsats i udvalget og klubben. 
 
Årets ATK’er: Katarina Norup og Mathilde Samson vælges for deres indsats som aktive og 
engagerede medlemmer af klubben. De er dels aktive spillere og trænere. Derudover er de altid 
klar til at løfte sammenholdet både bredt i klubben og i juniortruppen via forskellige aktiviteter. 
Stort tillykke fra ATK.  
 
En række spørgsmål blev stillet fra deltagere i generalforsamlingen, navnlig om anlægget og 
ATK-hallen.  

- Ønske fra en af klubbens privattrænere om indkøb af boldmaskine til klubbens egne trænere 
og privattrænere. Klubbens boldmaskine benyttes til kluborganiseret træning. Udover det 
rent opbevaringsmæssige (vi er allerede presset på opbevaringspladsen), så ønsker klubben 
ikke at blive engageret i privattræningen.   

- Flere medlemmer efterspurgte at Mellemgangen og ”garagen” mellem bane 2 og 3 blev gjort 
mere indbydende. Bestyrelsen tog det til efterretning og vil rette op på det. 

- Rygning i mellemgangene: Generer nogle spillere. Bestyrelsen opfordrede til at hvis generne 
i den konkrete situation opleves for store, at finde en overenskomst med den/de rygende blot 
ved dialog. 

- Hygind-træning oplever nogle har af og til deltagelse af for stærke spillere. Bestyrelsen tager 
det med tilbage til Hygind-ledelsens overvejelse. 

- Klubturnering 2020: skillelinjen mellem rækkerne var nogle utilfredse med. Skillelinjen 
trækkes ud fra styrke, men også ud fra at få rækkerne til at lykkes (nok tilmeldte) og sikre 
jævnbyrdig styrke spillerne imellem i de forskellige rækker, så det ville ikke altid falde ud til 
alles tilfredshed. 

- Klubturnering 2020: Udskiftning af makker i klubturnerings-doublerække med en bedre 
spiller mener et medlem at have oplevet. Turneringsudvalget kunne ikke umiddelbart erindre 
tilfældet, men kan godt se problemet, navnlig hvis den nye konstellation bliver stærkere end 
et seedet par. Det overvejes videre. 

- Der opleves vanddryp visse steder på banerne i hallen og gener med fugt baderummene i 
hallen. Bestyrelsen ser på det og bringer det videre til hallens bestyrelse. 



- Mørke på bane 5-6, der kan fjernes ved trimning af træer ved banerne. Klubben er i dialog 
med Københavns kommune, hvis ejendom træerne er, og som derfor i sidste end bestemmer 
over dem. 

- Mængden af ukrudt i kanten af banerne. Der opfordredes til at medlemmerne husker at 
indmelde problemer med banerne via hjemmesidens funktion herfor. Bestyrelsen sørger for 
at sikre bemanding af denne opgave i 2020, da banemand Claus opgave er meget 
koncentreret om at holde banernes gode spillemæssige niveau. Et medlem foreslog en fælles 
arbejdsdag til at klare noget af det praktiske som ikke kræver banemandens ekspertise. Der 
overvejes. 

- Vand i mellemgangen mellem bane 6 og 7. Vandet kan ikke trænge væk. I december 2019 er 
blevet repareret et dræn, som tilsyneladende har afhjulpet problemet siden. Bestyrelsen 
holder øje og tager det ellers op med kommunen. 

- Et medlem var utilfreds med banernes niveau navnlig i efteråret med den megen blæst og 
mente at banerne var dårlige. Bestyrelsen og andre medlemmer betonede herimod, at 
banerne er helt i top i Danmark, og at når det i en periode er meget blæsende vil banerne i 
perioder blive blæst helt eller delvist tør for grus og vi har kun bemanding til at dette 
korrigeres med jævne mellemrum. Bestyrelsen vil overveje tiltag mhp at sikre at 
medlemmerne husker at vande banerne, da dette kan mindske problemet. 

 

 

Anders Dorph    Thue Ehlers Jensen 

Sekretær     Dirigent  

/23. februar 2020 


