
Referat af Ordinær Generalforsamling i Farum Tennisklub  

Afholdt tirsdag d.25 april 2017 kl. 19.30 i tennishallen  

 

Den i indkaldelsen foreslåede dagsorden:   

1. Valg af dirigent   

2. Formandens beretning   

3. Udvalgsformændenes beretninger   

a. Sportsudvalget   

b. Anlægs-og vedligeholdelses-udvalget   

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.   

5. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde (pr. mail) senest 10 dage før og vil 

blive offentliggjort senest 8 dage før generalforsamlingen.   

6. Fremlæggelse af budget samt godkendelse   

7.  Valg af bestyrelse   

Bestyrelse oplistet herunder, kandidater på valg er fremhævet  

7a. Formand Jens Larsen (ulige år) - genopstiller ikke  

7b. Kasserer (lige år) Jeanne Laisbo  

7c. Næstformand (lige år) Stig Frederiksen   

7d. Menigt medlem (ulige år) Sidsel Sommer - udtrådt af Bestyrelsen  

7e. Menigt medlem (ulige år) Christian Rosenholm - udtrådt af Bestyrelsen  

7f. Menigt medlem (lige år) Lars Voldmester - udtrådt af Bestyrelsen  

7g. 2 Suppleanter (hvert år) -   

8. Valg af 2 revisorer + 1 revisor suppleant (hvert år)  

9. Eventuelt   

 

 

  



Ad 1) Valg af dirigent 

Som dirigent blev valgt Lars-Peder Haar, og som første handling kunne Lars-Peder bekræfte at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Formanden bad at punkt 2 & 3 blev slået sammen, hvilket blev 

godkendt. 

 

Ad 2) & 3) Formandens & Udvalgsformændenes beretning   

Formanden valgte i sin beretning, at inkludere beretningen for både anlægs-og vedligeholdelsesudvalget (i 

egenskab af formand for dette) samt sportsudvalget, der i øvrigt ser sig selv mere som et ungdomsudvalg, da 

det er dets fokus i det daglige arbejde. Beretningen er vedlagt som bilag 1 til dette referat. 

Der blev spurgt til fremtidig belysning i hallen hvor LED er på vej frem og de pærer vi har er ved at udgå i 

produktion. Bestyrelsen er opmærksom på problemet og er sammen med et medlem i klubben, der er el-

ingeniør, i gang med at se på muligheder. 

 

Ad 4) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

Det offentliggjorte regnskab blev gennemgået på det overordnede plan af kasseren, og derefter blev 

detaljerne kommenteret af klubbens regnskabsassistance, Max Frederiksen. Regnskabet 2016 er vedlagt 

som bilag 2 til dette referat. Og kasserens beretning er vedlagt som bilag 3. 

Der blev stillet spørgsmål til bl.a. feriepengeudgift og -hensættelse. Forklaringen var at alle løse trænere for 

beregnet feriepenge af deres lønninger, som bliver indbetalt til "Feriekonto" hvert kvartal. Herunder også 

den fungerende cheftræners feriepenge. For de fastansatte trænere og inspektør er beregnet og afsat 

skyldige feriepenge som en forpligtelse, der vil blive udløst ved en eventuel fratræden. 

Der var ikke andre væsentlige spørgsmål til regnskabet hvorfor det blev sat til afstemning om godkendelse. 

Regnskabet blev godkendt og bestyrelsen fik meddelt decharge. 

 

Ad 5) Behandling af indkomne forslag   

Mogens Jensen havde stillet forslag om at der blev indført gratis spil for ungdom over 10 år, 2 dage om ugen. 

Forslaget er vedlagt som bilag 4. Trænerne var imod forslaget som stillet, ud fra begrundelsen at det er 

meget vigtigt med et sammenhold blandt juniorerne, gennem deltagelse i vores samlede træninger i 

hverdagene. Samtidig med at det aldrig tidligere er lykkedes at få noget meningsfyldt selvspil op at stå, selv 

da vi var væsentligt flere juniores i klubben. Trænerne lovede i stedet at forsøge at finde en mulighed for et 

gratis træningstræf, hvor der faktisk var en træner til stede, for at organisere spillene, og dermed hjælpe 

juniorerne til at få noget ud af deres sevlspil.  

 

Ad 6) Fremlæggelse af budget samt godkendelse 

Budgets præsentation er omtalt i vedlagte beretning fra kasseren.  

Baseret på budgetfremlæggelsen, blev kontingenterne herefter fastholdt uændret, medens træningsgebyrer 

kunne blive korrigeret i forhold til træningstimer og trænerlønninger, efter en bestyrelsesbeslutning herom.  

Budget og kontingenter blev herefter godkendt.   



 

Ad 7) Valg af bestyrelse   

Ad 7a) Som formand (ulige år) blev valgt Jeanne Laisbo 

Ad 7b) Som kasserer (lige år) blev valgt Linda Nkundabanyanka 

Ad 7c) Næstformand (lige år) er stadig Stig Frederiksen   

Ad 7d) Som menigt medlem (lige år) blev valgt Erik Schaadt og Jens Larsen 

Ad 7d) Som menigt medlem (ulige år) blev valgt 1) Jesper Wendell & 2) Christian Philipsen 

Ad 7g) Som Suppleant (hvert år) blev valgt Søren Christensen 

Den nye bestyrelse anførte, at den ville konstituere sig med ansvarsområder og udvalgsformandsposter, på 

næstkommende bestyrelsesmøde. Jens Larsen anførte dog, at han ville fortsætte sin post som formand for 

Anlægs-og vedligeholdelses-udvalget. 

 

Ad 8) Valg af 2 revisorer + 1 revisor suppleant 

Som 2 revisorer (hvert år) blev genvalgt Frank Bengtson og Tage Smith. Der blev ikke valgt nogen 

revisorsuppleant (hvert år) 

 

Ad 9) Eventuelt   

Der blev ikke taget nogle emner op under dette punkt 


