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Til Klubbens medlemmer:   
 

  Der indkaldelse hermed til ekstraordinær generalforsamling 
som afholdes tirsdag den 21. august 2018 fra kl. 19.00 

   i hallen på Ryttergårdsvej. 
 
 

 
 
 
 
Udsendelse: Skal ske senest tirsdag den 7. august 2018 ved: 
 

- opslag i hallen 
- e-mail til alle medlemmer 
- opslag på hjemmesidens forside 
- opslag på Facebook (primære sociale medie) 

 
 
 
Anledning: Furesø Kommune ønsker at afhænde hal 2 med bane 5 og bane 6. Hallen ligger i 

forlængelse af FTK’s hal med banerne 1 til 4 samt omklædningsfaciliteter og har i mange år 
været stillet til rådighed for FTK, men ejes af Furesø Kommune. Kommunens førsteprioritet 
er at udbyde hal 2 til FTK, som i forvejen ejer hal 1. 

  
Furesø Kommune har derfor bedt Farum Tennisklub om at tage stilling til køb eller ej af hal 2 
med banerne 5 og 6 snarest og inden vintersæsonen 2019/20. 
 
Klubbens økonomiske situation taget i betragtning har bestyrelsen besluttet at indkalde til 
ekstraordinær generalforsamling, så beslutningen kan tages inden udgangen af august 
måned 2018, hvilket er vigtigt for klubbens økonomiske situation – forklaring følger og vil 
blive fremlagt på den ekstraordinære generalforsamling. 
 
Sidst men ikke mindst giver det også bestyrelsen mulighed for at informere medlemmerne 
om den situation, klubben er bragt i, hvordan bestyrelsen har håndteret udfordringerne, og 
hvilket resultat vi er nået frem til. 
 
Bestyrelsen håber, at alle medlemmer møder op, så vi kan arbejde videre på baggrund af en 
fælles beslutning. 
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Dagsorden:   1. Valg af dirigent 

2. Formandens fremlæggelse: 
 - udgangspunkt for stillingtagen 
 - kommunens tilbud 
 - bestyrelsens forslag til køb 
 - grundlag og aftale for udlejning af bane 5 og 6 til HVT 
 - overordnet økonomi vedrørende eventuelt køb 
 - fremtidige konsekvenser 
 
3. Kassererens forslag til fremtidig økonomi 
 - ved eventuelt køb af bane 5 og 6 
 - ved fravalg af køb af bane 5 og 6 
 
4. Indkomne forslag 
 - kun vedrørende køb eller ikke køb af bane 5 og 6 
 - kun vedrørende økonomien fremadrettet 
 
5. Afstemning 
 - skal FTK købe bane 5 og 6 eller ej? 
 
6. Eventuelt  

 
 
 
Indledning: Furesø Kommune ejer hallen, hvor bane 5 og 6 er etableret. Kommunen ønsker at afhænde 

hallen, hvorfor det synes naturligt at tilbyde FTK at købe den, så den fortsat kan benyttes 
som tennishal. Ikke mindst set i lyset af at banerne er etablerede. 

 
Kommunen har i de seneste 6 år bedt bestyrelsen i FTK tage stilling til, om klubben ønsker 
at købe hal 2, som indeholder bane 5 og 6. Hal 2 er bare stillet til rådighed af kommunen til 
brug for Farum Tennisklub. 
 
Set i lyset af at Hareskov Værløse Tennisklub (HVT) mangler indendørs baner ønsker 
Kommunen nu et klart svar fra FTK om interessen for et eventuelt køb. Alternativt afhændes 
hallen til anden side, men kommunen synes, det vil være naturligt, om den kom ind under 
Farum Tennisklub, da vi nu engang har hal 1 med tilhørende omklædningsfaciliteter. 
 
Desværre skal denne afgørelse falde samtidig med, at økonomien i FTK ikke er den bedste. 
Men bestyrelsen har taget udfordringen op og har sammen med Kommunen og Hareskov-
Værløse Tennisklub fået forhandlet os frem til en løsning, der tilgodeser Farum Tennisklubs 
fremtid som selvstændig tennisklub. 
 
Udlejning af tomme baner: 
Farum Tennisklubs medlemstal er desværre faldet stødt over de seneste 3-4 år; det har 
bevirket, at vi nærmest ikke har haft brug for bane 5 og 6. 
Da Hareskov-Værløse Tennisklub har det modsatte problem, var det naturligt for Hareskov-
Værløse Tennisklub at henvende sig til kommunen for at lægge billet ind på at leje bane 5 
og 6 af Farum Tennisklub; alternativt at kunne erhverve de 2 baner. Kommunen har klart 
formuleret, at der skal findes en løsning mellem de to klubber. 
 
På kommunens foranledning har bestyrelserne for Farum og Hareskov-Værløse 
tennisklubber derfor samarbejdet om en fælles løsning på udfordringerne omkring antal 
medlemmer og antal baner og nået det resultat, at HVT lejer bane 5 og 6 for et beløb 
beregnet ud fra de kendte faktorer og tilskudsordninger, så godt det har kunnet lade sig 
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gøre. Kommunen har indvilget i en efterkalkulation, så begge klubber tilgodeses rimeligt. 
Denne ordning er en prøveordning i vintersæsonen 2018/19, men skal danne grundlag 
for fremtidig udlejning til HVT. HVT har det fulde ansvar for udlejning af banerne også 
med hensyn til udlejning til FTK, som på forhånd har lagt sig fast på banetider, der tilgodeser 
FTK’s behov i den kommende vintersæson. 
 
Forhandlinger med Kommunen: 
Furesø Kommune ønsker tillige at eje alt vedrørende det udendørs anlæg på den ene side 
af Ryttergårdsvej, og at FTK ejer hele hallen på den anden side af vejen. Nu er det sådan, at 
FTK ejer klubhuset på det udendørs anlæg, hvorfor kommunen så skal købe det. 
Med det udgangspunkt har bestyrelsen stillet krav om at måtte omlægge vores nuværende 
lån til et nyt, hvor salg af klubhus og køb af hal 2 indgår. Kommunen vil gerne acceptere 
dette. 
Samtidig stillede bestyrelsen det krav, at beløbet for salg af FTK’s klubhus på udendørs-
anlægget skal erlægges kontant ved indsættelse på vores kassekredit. 
 
Dette krav er ligeledes blevet accepteret af kommunen, men kun ved køb af hal 2. Så igen 
set i lyset af vores økonomiske situation er det en rigtig god aftale – vi mangler i den grad 
penge på kontoen. 
 
Vi vil selvfølgelig gennemgå ovennævnte i detaljer samt besvare spørgsmål på den 
ekstraordinære generalforsamling. 

 
Konklusion: Bestyrelsen har arbejdet målrettet ud fra målsætningen om at bevare klubben som Farum 

Tennisklub. 
Vi har arbejdet på at få økonomien på plads, så klubben fremadrettet kan fungere optimalt. 
Bestyrelsen anbefaler at købe hal 2 for at få gavn af de økonomiske positive muligheder, der 
er forhandlet på plads, og ikke mindst så vi fremover kan tilgodese flere medlemmer i 
klubben. 
 
Vi tror på, at klubben med de tiltag, bestyrelsen har arbejdet på gennem flere måneder, kan 
vokse og blive den klub, vi ønsker. 

 
Info til medlemmer: 

Oplysninger fra bestyrelsen er udsendt samtidig med indkaldelsen. 
Derudover redegør bestyrelsen yderligere på den ekstraordinære GF. 

 
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest 10 dage før GF. Bestyrelsen henstiller, at kun forslag vedrørende nærværende 
problemstilling behandles. 

 
Indkomne forslag offentliggøres senest 8 dage før GF. 

 
Budgettet i forbindelse med nærværende bliver offentliggjort senest 8 dage før GF. 
Det skal understreges, at bestyrelsen vil bestræbe sig på at udarbejde et fuldt budget; men 
grundet det store tidspres, vi har arbejdet under, fremlægger vi det endeligt på den ekstra 
ordinære generalforsamling. 

 
Der skal indkaldes med mindst 14 dages varsel. 
Indkaldelsen skal være medlemmerne i hænde senest tirsdag den 7. august 2018. 
Der kan stemmes ved fuldmagt – vedhæftede fuldmagt medbringes i underskrevet stand. 
Et medlem kan repræsentere flere fuldmagter. 
 
 

Med venlig hilsen, bestyrelsen 
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Fuldmagt i forbindelse med stemmeafgivning på den ekstra- 
ordinære generalforsamling tirsdag den 21. august 2018. 

   _________________________________________________ 
 

 
Undertegnede medlem ______________________________  
        Navn 

________________      ______________________________ 
Brugernavn                        Adresse 

 
 
 
 
Giver hermed fuldmagt til _____________________________  
           Navn 

________________         ______________________________  
  Brugernavn                           Adresse 

 
 
 
til på mine vegne at afgive stemme i forbindelse med afstemning på 
den ekstraordinære generalforsamling tirsdag den 21. august 2018. 
 
Bestyrelsen 

 

 


