REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GTK
Tirsdag den 26. februar 2019 kl. 19.00 i klubhuset på Skolevej 36 i Gentofte

Generalforsamlingen var i henhold til foreningens vedtægter indkaldt med følgende dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formandens beretning, bane- og anlæg, spilleudvalg, ungdomsudvalg samt
motion og bredde
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018 til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for 2019 til godkendelse
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen
7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
8) Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
9) Valg af tre seniorudvalgsmedlemmer og tre juniorudvalgsmedlemmer
10) Eventuelt

Formand Christian Eppers bød velkommen til den 119. generalforsamling i Gentofte Tennisklub. Herefter
overgik man til dagsordenens punkt 1.
Ad pkt. 1) Valg af dirigent
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Sune Westrup som dirigent. Der var efter forespørgsel til
forsamlingen ikke andre forslag til hvervet, og Sune Westrup valgtes således til dirigent ved aftenens
generalforsamling.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamling var lovligt indvarslet, og at formalia var overholdt i henhold
til foreningens vedtægter.
Dirigenten gav herefter ordet til formanden til dagsordenens punkt 2, idet han gjorde opmærksom på, at
bestyrelsen i år havde valgt at aflægge en samlet beretning for året 2018 på bestyrelsens vegne – herunder
formandens beretning samt beretning for bane- og anlæg, spilleudvalg, ungdomsudvalg, motion og bredde.
Ad pkt. 2)
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formand Christian Eppers udtalte indledningsvis mindeord om tidligere æresmedlemmer Rolf Iversen
Hansen og Eva Toft, der begge var afgået ved døden, og bad forsamlingen sammen med ham ære deres
minde ved 1 minuts stilhed.
Herefter forelagde formanden bestyrelsens og ovenstående udvalgs samlede beretning.
Dirigenten takkede for beretningen og satte den under debat.
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Der blev stillet spørgsmål til placeringen af den på idéplan nye Multihal. Det havde i den indledende fase
været hensigten at søge denne placeret i Gentofte Sportspark, men grundet behovet for en ny svømmehal,
der grundet bygningens fredningsservitutter og solcelleanlægget på taget ikke kan anlægges i
Kildeskovshallen, vil denne formentlig blive førsteprioritet og anlagt i Sportsparken. Der arbejdes således i
samarbejde med kommunen på alternative placeringer som f.eks. oven på en ny svømmehal. Under alle
omstændigheder vil en ny multihal i givet fald blive placeret i kommunen.
Det blev på forespørgsel oplyst, at medlemstallet ikke forventes udvidet i forbindelse med ovenstående.
Medlemstallet vil blive baseret på det eksisterende medlemstal i GTK, SIF og HIK. Det er samtidig planen, at
overskydende banetimer sættes til salg til ikke medlemmer til en dyrere pris end for medlemmer. Dette
med henblik på at sikre, at banerne altid vil være besat.
Der fulgte en kort debat om ændringerne i kontrakterne på indendørsbanerne, da der i forsamlingen var en
opfattelse af, at det ofte var de samme medlemmer, der har booket de frigivne banetimer. Bestyrelsen
oplyste, at det ikke var muligt at blokere for bookingen for nogle medlemmer, men henstillede til, at man
var hurtig til at booke i banebooking, når timerne/banerne frigives 14 dage forud for de pågældende timer.
Således har det rent faktisk kunnet konstateres, at de pågældende banetimer er blevet booket straks, når
der åbnes for salget om natten.
Bestyrelsen var i øvrigt af den opfattelse, at det havde været en succes med de frigivne banetimer, der stort
set har været fuldt besat - kun i december var det gået lidt trægt. Ordningen har sikkert alle medlemmer
adgang til baner i primetime. Det har givet nyt liv i klubben og tilgodeset de medlemmer, der til trods for
betaling af dyre medlemskaber har haft meget begrænset mulighed for at booke baner.
Bestyrelsen arbejder således videre med løsningen også til indendørssæsonen 2019/2020.
I forbindelse med den megen vand, som Gentofte kommune årligt må pumpe væk efter regnskyl, blev det
oplyst, at bestyrelsen overvejer muligheden for på sigt at foreslå kommunen at etablere regnvandsbassiner
under udendørsbanerne til opsamling af regnvand.
Der var ikke yderligere spørgsmål, og dirigenten konstaterede, at forsamlingen havde taget bestyrelsens
beretning til efterretning.
Dagsordenens punkt 3 og 4 blev behandlet under ét.
Ad punkt 3 og 4)
Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2018 og bestyrelsens budgetforslag for 2019 til godkendelse
Dirigenten gav ordet til kasserer Jacob Kjærsgaard for en gennemgang af regnskabet for 2018 og
bestyrelsens forslag til budgettet 2019.
Der blev fra forsamlingen stillet spørgsmål til, hvorfor personaleomkostningerne i budgettet for 2019 var
uændret i forhold til regnskabet 2018. Bestyrelsen oplyste, at afvigelsen i regnskabet på posten skyldtes
aftrædelser og feriepengeforpligtelser, og at man i budgettet i forbindelse med nyansættelser i trænerstaben havde revurderet det generelle lønniveau for såvel nye som allerede ansatte trænere med en
tidssvarende og under hensyntagen til kvalifikationerne rimelig lønregulering til følge. Samtidig blev det
oplyst, at lønninger til lukkevagterne i budgettet er sammenlagt med posten vedligeholdelse.
Der var ikke yderligere spørgsmål fra forsamlingen, og dirigenten kunne konstatere, at regnskabet for 2018
og budgetforslaget 2019 med den af bestyrelsen foreslåede kontingentforhøjelse på kr. 100,- for alle
medlemmer og forhøjelse af alle banetimer med kr. 10,- var énstemmigt vedtaget.
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Ad pkt. 5) Behandling af indkomne forslag
Dirigenten konstaterede, at der fra Leslie Christensen var indkommet et forslag A og B med underpunkter.
Disse havde i henhold til vedtægterne været tilgængelige på klubbens hjemmeside.
Forslag A til vedtægtsændringer, der var modtaget rettidigt den 28.1.2019, og havde følgende ordlyd:
GTK’s love og vedtægter bør justeres så de er i overensstemmelse med de krav som kommunen stiller
til nye foreninger.
I denne anledning foreslås følgende ændring til §10:


Alle medlemmer, der er fyldt 16 har stemmeret. Forældre til børn under 16 år har en stemme pr.
barn – dog har intet medlem mere end én stemme

Og følgende ændring til §12


Alle, der er fyldt 16 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år

Dirigenten gav ordet til Leslie Christensen, der motiverede sit forslag. Der fulgte en kort debat om forslaget,
hvorefter dirigenten ved afstemning ved håndsoprækning kunne konstatere, at forslaget med overvældende majoritet var nedstemt.
Herefter overgik man til forslag B, der omhandlede såvel generelle forslag som forslag til ændring af
vedtægterne.
Forsalg B, der var modtaget den 11.2.2019, havde følgende ordlyd:
Medlemmerne skal naturligvis vide hvad der sker i foreningen - derfor skal de kende til planer, og andet i
den dur.
1. Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøderne skal være tilgængeligt på hjemmesiden
2. Godkendt referat fra generalforsamlingen skal være tilgængeligt på hjemmesiden senest
14 dage efter afholdelse af generalforsamlingen
3. Regnskabet og formandens beretning udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen
4. Alle medlemmer af GTK skal betale kontingent – det er kun æresmedlemmer, der kan fritages fra at
betale fuldt kontingent
Dirigenten meddelte, at han med bestyrelsen og Leslie Christensen forud for generalforsamlingen havde
drøftet det indkomne forslag B, idet de punkter, der vedrørte vedtægtsændringer ikke var modtaget
rettidigt (inden udgangen af januar). Det var derfor foreslået og besluttet, at disse punkter blev drøftet
under eventuelt med henblik på et tilkendegivelse til bestyrelsen, idet de ikke kunne sættes til afstemning.
Der var ikke indvendinger fra forsamlingen, og således blev punkt B.1 og B.3 udskudt til drøftelse under
eventuelt.
Forsamlingen gik herefter over til behandlingen af punkt
B.2)
Godkendt referatet fra generalforsamlingen skal være tilgængeligt på hjemmesiden senest 14 dage
efter afholdelse af generalforsamlingen
Det kunne ved den efterfølgende korte debat konstateres, at nogle referater af generalforsamlinger
først havde været tilgængelige på hjemmesiden endog meget senest. Et forhold, som bestyrelsen var
enig i, og som fremadrettet vil kunne imødegås ved bl.a. oprettelse af den under udarbejdelse nye
hjemmeside med langt større tilgængelighed for så vidt angår både up- og download.
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Forslaget blev ved indlæg fra forsamlingen moderet og vedtaget som følger: Godkendt referat af
generalforsamlingen skal være tilgængeligt på klubbens hjemmeside snarest muligt efter afholdelse af
generalforsamlingen.
B.4)
Alle medlemmer af GTK skal betale kontingent – det er kun æresmedlemmer, der kan fritages fra at
betale fuldt kontingent
Dirigenten satte forslaget under debat. Ved indlæg fra bestyrelsen kunne det konstateres, at der i
bestyrelsen har været og fortsat er et behov for at have et vist råderum inden for rimelighedens
grænser til via kontingentfritagelse at kunne tilgodese klubbens elitespillere. Dette specielt som en
signalværdi, idet GTK ikke som andre klubber kan tilbyde store pengesummer for at fastholde
elitespillerne i klubben. Dertil kommer trænernes og medarbejdernes optagelse som frimedlemmer.
Det kunne ved indlæg fra forsamlingen konstateres, at der var forståelse for denne disposition bl.a. ud
fra den betragtning, at elitespillernes fortsatte engagement styrker klubbens renommé, tiltrækker nye
potentielle juniormedlemmer og fastholder engagementet for det yderst kompetente trænerteam.
Dirigenten satte herefter forslaget til afstemning ved håndsoprækning, og det kunne konstateres, at
forslaget var nedstemt.
Ad pkt. 6) Valg af medlemmer til bestyrelsen
På valg var Christian Eppers, Lars Nygaard og Peter Iversen, der alle var villige til at modtage genvalg.
Poul Erik Francati ønskede ikke genvalg, og bestyrelsen havde indstillet Ole Frølich-Jensen til den ledige
bestyrelsespost
Efter forespørgsel fra dirigenten var der ikke yderligere kandidatforslag fra forsamlingen. Dirigenten kunne
således konstatere énstemmigt henholdsvis gen- og nyvalg med akklamation af:
Christian Eppers, Lars Nygaard og Peter Iversen samt Ole Frølich-Jensen
Ole Frølich-Jensen præsenterede sig selv sig selv: 39 år, gift og medlem af GTK i snart 10 år. Ligeledes er
hans 2 børn medlemmer af GTK. Revisor af uddannelse med tidligere ansættelse i bl.a. Dong og nu i Falck.
Ad pkt. 7) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
På valg var Jan Nielsen og Gitta Trier, der ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen havde indstillet Poul Erik
Francati og Andreas Boers.
Efter forespørgsel fra dirigenten var der ikke yderligere kandidatforslag fra forsamlingen. Dirigenten kunne
således konstatere énstemmigt valg med akklamation af:
Poul Erik Francati og Andreas Boers
Ad pkt. 8) Valg af to revisorer og to revisorsuppleanter
På valg var som revisorer var Carl-Johan Howitz, der var villig til at modtage genvalg, og Ole Frølich-Jensen,
der ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen havde indstillet Mikkel Svenstrup.
På valg som revisorsuppleanter var Ernst Bornholdt, der in absentia var villig til at modtage genvalg, og
Mogens Thomsen, der ikke ønskede genvalg. Bestyrelsen havde indstillet Henrik Biune.
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Efter forespørgsel fra dirigenten var der ikke yderligere kandidatforslag fra forsamlingen. Dirigenten kunne
således konstatere énstemmigt gen- og nyvalg med akklamation som følger:
Revisorer: Carl-Johan Howitz og Mikkel Svenstrup
Revisorsuppleanter: Ernst Bornholdt og Henrik Biune
Ad pkt. 9) Valg af tre seniorudvalgsmedlemmer og tre juniorudvalgsmedlemmer
Alle medlemmer i begge udvalg var villige til at modtage genvalg. Der var ikke yderligere kandidatforslag fra
forsamlingen, og dirigenten kunne konstatere énstemmigt genvalg med akklamation af:
Til SU: Maria Jespersen, Andreas Boers og Morten Schultz
Til UU: Anders Kjærsgaard, Karina Carlsson og Illa Stephensen
Ad pkt. 10) Eventuelt
Dirigenten gav herefter ordet frit, og i fortsættelse af Leslie Christensens skriftlige forslag fulgte en debat
om forslagene som følger:
a. Dagsorden og referat fra bestyrelsesmøderne skal være tilgængeligt på hjemmesiden
Der fulgte en længere debat, hvor det kunne konstateres, at der fra nogle medlemmer var et ønske om
større åbenhed i bestyrelsen. Fra bestyrelsens side blev der gjort opmærksom på, at man måtte betinge sig
en vis fortrolighed i bestyrelsens arbejde af hensyn til eventuelle personfølsomme oplysninger og fortrolige
forhandlinger i relation til f.eks. sponsorer og samarbejdspartnere. Samtidig ønskede man, at al information
først tilgår klubbens medlemmer, når den er baseret på en homogen og endelig bestyrelsesbeslutning. Det
forudsattes endvidere, at klubbens medlemmer på grundlag af deres stemme og/eller valg af
bestyrelsesmedlemmer har tiltro til bestyrelsen og dens virke, og der erindredes om, at
bestyrelsesmedlemmer altid er åbne for en snak, hvis der er spørgsmål.
Der blev efter forslag fra forsamlingen henstillet til, at bestyrelsen på baggrund af bestyrelsesmøderne
udarbejder et nyhedsbrev til medlemmerne, hvilket faldt i tråd med bestyrelsens ønske og hensigt om som oplyst i beretningen - via en kommende optimering af hjemmeside, banebooking og mailsystem at
intensivere informations- og nyheds flowet til medlemmerne.
b. Regnskabet og formandens beretning udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen
Det kunne efter indlæg fra forsamlingen konstateres, at flere medlemmer havde et ønske om, at specielt
bestyrelsens nu samlede beretning udsendes forud for generalforsamling, således at tiden på
fremlæggelsen af samme i stedet kan anvendes på en konstruktiv debat.
Der fulgte en debat, hvor det kunne konstateres, at forslaget ikke var uden udfordringer i relation til
overholdelse af vedtægternes varslingsfrister og en deraf affødt urealistisk tidsramme for udarbejdelse af
årsregnskab og budget. I denne forbindelse blev der fremsat forslag om eventuelt ved vedtægtsændring af
flytte generalforsamlingen til senere.
Bestyrelsen tog debatten til efterretning og meddelte, at man ville tage forsamlingens tilkendegivelse op til
nærmere overvejelse i forbindelse med en allerede planlagt revurdering af klubbens vedtægterne inden
den ordinære generalforsamling i 2020.
Der var ikke yderligere indlæg, og dirigenten takkede for god ro og orden, mens formanden takkede for
fremmødet samt for en konstruktiv dialog og generalforsamling.
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Generalforsamlingen blev hævet kl. 20.55.

Således passeret

________________________________________________________________________
Dato
Dirigent Sune Westrup

________________________________________________________________________
Dato
Referent Birthe Hansen
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