
Ordinær generalforsamling 2022 i KFUM Tennis.   
Tirsdag den 22. februar 2022 kl. 19.00. 

Til stede fra bestyrelsen: Peter Kjærgaard (KK), Henrik Stage (HS), Henrik Dahl (HD), Joachim Andersen (JA)  
og Karin Nielsen (KS) 

Sportschef: Thomas Skouboe (TS) 

Administration og regnskab: Eva Sehested (ES) 

Generalforsamlingen blev afholdt i ”huset” på Nøkkerosevej. 

Dagsorden: 

A. Valg af dirigent 

B. Formandens beretning 

C. Fremlæggelse af regnskab for 2021, til godkendelse (se bilag) 

D. Behandling af indkomne forslag (sendes ifølge vedtægterne til formanden senest otte dage før 
generalforsamlingen)   

D 1: Bestyrelsen foreslår: At klubbens formål i paragraf to i vedtægterne ændres. 

• I dag lyder formuleringen: ”Klubbens formål er at fremme interessen for tennis blandt 
Storkøbenhavns ungdom.” 

• Bestyrelsen foreslår denne nye formulering: ”Klubbens formål er at udbyde tennis og tennistræning 
til alle. Formålet er desuden at skabe rammer for et velfungerende fællesskab og socialt liv, der 
styrker medlemmernes lyst til at engagere sig og tage medansvar for klubben.” 

D2: Bestyrelsen foreslår: At paragraf 8 styk 1 ændres, så der fremover ikke er et ’menigt medlem’ af 
bestyrelsen, hvilket betyder, at bestyrelsen reduceres fra seks til fem medlemmer. Den nye formulering vil 
dermed være: ”Klubben ledes af en bestyrelse bestående af: Formand, kasserer samt en 
forældrerepræsentant, en medlemsrepræsentant og en spillerrepræsentant.”  

E. Valg til bestyrelsen 

Jeppe Friborg (forældrerepræsentant) udtræder. Bestyrelsen foreslår Maiken Borup-Mikkelsen som hans 
afløser. 

Karin Nielsen (menigt medlem) har valgt at udtræde. Hun erstattes ikke, såfremt ændringen af 
vedtægternes paragraf 8 styk 1 vedtages. 

Andre forslag til bestyrelsesmedlemmer kan stilles af ethvert stemmeberettiget medlem. 

F. Valg af revisor 

G. Eventuelt (herunder orientering om første sæson med egen tennishal) 



 

Referat 

Ad) A. Valg af dirigent 

Henrik Stage (HS) blev valgt som dirigent. 

HS bekendtgjorde at Indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden er sket rettidigt 
ifølge vedtægterne 

Henrik Dahl (HD) blev valgt som referent. 

Ad) B. Formandens beretning 

Det forgangne år blev et godt - og samtidig historisk - år for KFUM Tennis. Det var året, hvor vi tog det store 
skridt fra delårsklub til helårsklub takket været vores nye hal. 

Halbyggeriet og status på hallen 

Halbyggeriet trak gennem året massive veksler på vores daglige ledelse, men også i nogen grad på 
medlemmerne. For hele vores anlæg var selvsagt præget af det omfattende byggeri. 

Den 28. september oprandt imidlertid den store festdag, hvor vi indviede hallen under deltagelse af rigtig 
mange fremmødte medlemmer. Det var her, man oplevede en meget rørt sportschef have svært ved at 
gennemføre sin tale. Han plejer ellers ikke at være mundlam.J 

Vi står i dag med en super hal, som vi helt usædvanligt for foreninger i Danmark selv har finansieret. Det 
betyder, at vi med åbne øjne har pådraget os et millionlån, som vi skal servicere over de næste 10 år. 

Derfor er det vigtigt, at vi kan skabe indtægter, så hallen nogenlunde hviler i sig selv. Der er vi ikke helt 
endnu. Mange medlemmer har forståeligt nok haft baner booket andre steder. Andre har endnu ikke rigtigt 
opdaget, at det nu pludselig er muligt at spille tennis hele året. 

Bestyrelsen vil appellere til, at alle medlemmer i år og de kommende år bidrager til at skabe liv i hallen ved 
at melde sig til træninger, booke helårsbaner eller booke løse timer. Derved kan vi undgå at skulle åbne 
hallen for meget for ikke-medlemmer.  

Målet er en tennisklub med et stærkt fællesskab 

For hallen er en del af noget større. I bestyrelsen og den daglige ledelse har vi fokus på i stigende grad at 
blive en klub basereret på fællesskab og engagement blandt vores store medlemsskare. Vi håber at kunne 
skabe forudsætningerne for, at man som medlem har lyst til ind imellem at blive hængende og deltage i 
sociale sammenhænge uden for banen. 

Det er derfor, vi har hævet kontingentet i denne sæson efter seks år uden forhøjelse: Vi vil gerne fortsætte 
med at forbedre det værditilbud, man får som medlem af KFUM Tennis. Derfor ønsker vi over de næste år 
at få råd til at investere i nyt klubhus, helårs-udendørsbaner og lys på nogle af banerne. Det er også derfor, 
vi har ansat endnu en træner. Det skal – sammen med hallen - alt sammen gøre det sjovere og 
tennissportsligt mere tilfredsstillende at være medlem af KFUM Tennis. 



Medlemstallet slår rekorder 

Vi oplever faktisk, at vi er inde i en utrolig god udvikling. Medlemstallet er fortsat med at vokse og slår nu 
alle rekorder. Ved udgangen af 2020 var vi 887 medlemmer. Et år efter var det steget til 1054 medlemmer. 
Vi er totalt vokset med knap 70% på fire år. Fremgangen er bredt fordelt på alle aldersklasser. Vores under 
18-årige medlemmer har vi nu 259 af. Det er altså ret suverænt.  

Samtidig har den daglige ledelse nyligt lavet aftaler med lokale skoler, så vi i hallen over det kommende år 
får besøg af hundredevis af minitennismedlemmer, som kan blive fremtidens rygrad i vores klub. 

Det lover rigtigt godt. Eneste minus er, at vi har måttet lukke for tilgang af nye fuldtidsseniorer for at sikre 
fornuftig adgang til udendørsbanerne. 

Sportslige resultater 

Kigger vi på de sportslige resultater, så har det været en meget fin sæson.  Første divisions herrerne var 
endnu engang tæt på oprykning til elitedivisionen. U12, U14 og U16 hos juniorerne leverede masser af 
gode kampe og gode oplevelser. Veteranholdene klarede sig også godt. Og +60 holdet præsterede endda at 
vinde rækken og rykke op. Tillykke med det. 

Udendørs træningen gik også godt med rekordtilmeldinger igen i 2021, 290 tilmeldte, heraf 130 på 
juniorskolen. Vi har træning alle ugens 7 dage og udbyder samtidig en række forskellige turneringer internt 
i klubben. Anlægget har faktisk summet af liv, mere end nogensinde. Det samme har været tilfældet med 
den indendørs træning, hvor 177 har modtaget træning, mens mange har deltaget i Thomas og Mikkels 
pop-up tilbud. 

Eneste malurt har måske været, at der somme tider har været kommunikeret lidt sent omkring nogle 
tilbud. Det har skyldtes det kæmpe pres fra halbyggeriet og det stigende antal medlemmer, som har taget 
utroligt mange kræfter. Vi lover, at det bliver bedre i den kommende sæson. 

Hvad byder 2022 og fremtiden på? 

I det igangværende år er det bestyrelsens håb, at vi får en normal og dejlig udendørs tennissæson startende 
senest ved udgangen af april. Vi vil dog næppe have et klubhus på plads før næste år, så vi kommer stadig 
til at mangle et centralt omdrejningspunkt for hygge, kolde øl og pølser på grillen. Vi håber, at faciliteterne 
mellem bane 2 og 3 kan bruges midlertidigt til disse formål, og når regnen drypper ned - indtil vi har en 
blivende løsning på plads. 

Det var ordene fra formanden på vegne af hele bestyrelsen. Spørgsmål er velkomne. Ellers går vi videre i 
dagsordenen. 

 

Ad) C. Fremlæggelse af regnskab for 2021 (se bilag). 

HS fremlagde regnskabet for 2021 

Regnskabet er tilfredsstillende 



Halregnskabet er under udarbejdelse. Resultatet i halforeningen for 2021 er præget af en kort 
driftsperiode, stiftelsesudgifter og igangsætning af aktiviteter i hallen og udgør et underskud på 
godt 300 t.kr., hvoraf stiftelse- og tinglysning udgifter udgør halvdelen. 

 

Ad) D. Behandling af indkomne forslag  

Ad) D 1:  

KK gennemgik baggrunden for ændring af formålsparagraffen med afsæt i bestyrelsens arbejde 
med fastlæggelse af aktiviteter, kompetenceplaner, innovationsaktiviteter, udviklingsplaner, 
adfærd og effekter og leverancer/rammer 

Forslaget blev vedtaget 

Ad) D 2: Forslaget blev vedtaget 

Ad) E. Valg til bestyrelsen. 

Jeppe Friborg (forældrerepræsentant) udtræder. Maiken Borup-Mikkelsen blev valgt som ny 
forældrerepræsentant 

Karin Nielsen (menigt medlem) har valgt at udtræde. Hun erstattes ikke jf. beslutning i D2. Klubben takker 
for hendes store arbejde gennem mange år i Klubben og CF, ligesom vi takker Jeppe for hans store arbejde. 

Ad) F. Valg af revisor. 

Peter Arildsen blev valgt som revisor 

Ad) G. Eventuelt (herunder orientering om første sæson med egen tennishal) 

Bookede baner til træning er nogle gange tomme. TS er opmærksom på dette. 

”Har bestyrelsen overvejet personprofil-sammensætningen i bestyrelsen i forhold til bredde og elite?” Ja, 
bestyrelsen har øje på dette og der arbejdes med at definere roller og opgaver. Det er bl.a. et punkt på 
næste bestyrelsesmøde 

”Hvordan sikrer man at de nye medlemmer kommer ind i ”klubbens fællesskab”?” TS: Det ligger primært på 
trænernes skuldre at få medlemmer til at melde sig til sociale og sportslige aktiviteter. HD: der er også en 
aktivitet i bestyrelsens arbejde med at skabe nogle mere formelle digitale kanaler for ”Makkerbørse”. 

TS gennemgik status for hallen.  

Der er lukket mere op for Wanna Sport bookinger. 

Der arbejdes på at få flere personer ned i hallen gennem diverse aktiviteter. 



 

 


