Referat af ordinær generalforsamling 2018
Kløvermarkens Tennis Klub
afholdt torsdag den 22/3 2018 Kl. 18:30-21.15 i Cafe Bane 8.
Formand Lars Abat bød velkommen.
1. Valg af dirigent
Mikael Keller valgt uden modkandidat. Mikael Keller konstaterede, at generalforsamlingen
var lovformeligt indkaldt.
2. Valg referent.
Mads Høyer valgt uden modkandidat.
3. Formandens beretning.
Økonomi
KTK kom ud af 2017 med et overskud på ca. en million kr., hvilket er meget
tilfredsstillende. I kraft af Sten Schmidts ansættelse i klubben, som kontormedhjælper, er
vores økonomistyring blevet mere effektiv og responstiden på henvendelser til klubben er
nedbragt. Inger Bjarnholt har i år trukket sig tilbage som bogholder. Tak til Inger for et
kæmpe arbejde gennem mange år. 2017 har også vist, at stadig flere ønsker at betale med
MobilePay, og det vil blive forsøgt at udbrede denne betalingsform også til banebookning
og betaling af medlemskab.
Junior
Juniorafdelingen har fortsat væksten fra 2016 og er nu oppe på at have 110 drenge og
piger. Juniorafdelingen har dermed nået en størrelse, hvor det nok inden længe vil blive
nødvendigt med en mere professionel tilgang til organisering og planlægning af træning.
På sigt arbejdes der med tanken om at kunne ansætte en cheftræner.
Seniorhold
Truppen af holdturneringsaktive spillere er i stigning og udgjorde i 2017 mellem 80-100
spillere. Et antal der forventes at stige i 2018.
I indendørssæsonen 2017/18 formåede dameholdet at blive i 1. division, mens herreholdet
med en andenplads fastholdt deres plads i 2. division. Udendørs lykkedes det 1. herre efter
en playoff kamp at blive i 1. division, mens 1. dame var tæt på at rykke op, men endte med
at blive i 2. division.
Af serieholdene gjorde især Serie 1-holdet det fremragende og vandt en stærkt besat
række.
Klubmesterskaberne blev i 2017 afviklet i et nyt format. Afviklingen af turneringen gik lidt i
stå til sidst, og et par finalerne er endnu ikke spillet.
KTK afholdt i 2017 med pæn succes både en DTF turnering og en turnering i DAI-regi.
Begge turneringer vil blive gentaget i år.
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Breddeudvalget
Endnu et travlt år i breddeafdelingen: Træning på hverdage, søndagstræning,
træningscamps, mix-turneringer, Drop-In, Sunsetmix og Fredagsmix.
Vi var igen i 2017 værter for en af Danske Tennis Veteraners sommerturneringer. Det
bliver vi også i 2018. Turneringen bliver i år afholdt den 9. juni.
I 2017 viste prøvemedlemsskabsordningen sig endnu engang at være en god måde at
hverve nye medlemmer på. Ud af ca. 100 prøvemedlemmer meldte omtrent halvdelen sig
ind i klubben.
Axel Holm trak sig i slutningen af februar som Breddeudvalgsformand.
IT- og kommunikationsdelen
En af de udfordringer, som vi i KTK mangler at løse, er vores hjemmeside og vores
tilstedeværelse på de sociale medier. Begge dele kan blive meget bedre. Der er nedsat et
udvalg, og udvalget er stadig åbent for alle medlemmer, der har ideer til, hvordan vi kan
gøre hjemmesiden bedre.
Bestyrelsens ønske om at ændre bestyrelsesposten som sekretær til IT/kommunikationsansvarlig skal også ses som et udtryk for, at man ønsker at styrke dette
område.
Bookingsystemet har vist sig at have nogle begrænsninger. Booking af faste banetimer
kører nu derfor ind over kontoret. For at simplificere medlemskabstyperne er det også
blevet besluttet at droppe vintergebyret og i stedet reducere prisen på almindeligt
medlemskab fra oktober af.
Bestyrelsen har også i løbet af 2017 forsøgt at lette adgangen til indendørsbaner i prime
time. Men der er stadig tale om meget få ledige timer. Det forventes at blive bedre i 2018.
Der er planlagt en kraftig reduktion af Dragørs banetimer i prime time
Anlæg
Peter, Vagn og Joe har igen i 2017 gjort et kæmpe arbejde for at holde anlægget i god stand.
Også i år er der planlagt en fælles arbejdsweekend. Det bliver den 7. og 8. april. Mød gerne
op. Mere info vil komme på hjemmesiden.
Standerhejsningen bliver søndag den 22. april 2018, kl. 13.00.
Vi har fået asfalteret indkørslen og har fået nye cykelstativer. Tak for tilskuddene til
Københavns Kommunes klubhuspulje og HOFOR.
Hallens tag har desværre vist at være utæt. Et tømrerfirma stod i efteråret for en nødtørftig
tætning. Der er afsat penge til at få foretaget en uvildig byggeteknisk undersøgelse, som vil
fastslå, om der kan placeres et ansvar hos bygherren.
Der er blevet klaget over støjen fra slåmuren af beboere fra H/F Vennelyst. De har oplyst, at
de vil rette henvendelse til kommunen med henblik på en officiel klage.
KTK og Centeret 2018 og frem
KTK står i 2018 og frem foran flere store opgaver.
På anlægssiden vil det nok i nærmeste fremtid være nødvendigt at reparere taget og
udskifte lyset i hallen. Der er også spørgsmålet om, hvad der skal ske med bane 9 – 11. Skal
de omlægges? Skal en af banerne overdækkes?
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Organisatorisk skal vi se på, om det stadig giver mening at fortsætte med KTK og Centeret
som to selvstændige, men indbyrdes meget afhængige foreninger.
Og vi skal se på, hvordan vi fremover kan gøre cafeen til et endnu stærkere samlingspunkt i
vores klub.
Da KTK i løbet af efteråret 2017 meldte sig ind i DGI, var det derfor også for at få en
sparringspartner, der kan ruste bestyrelsen til bedre at imødekomme disse - og andre fremtidige udfordringer.
(Dirigent, Mikael Keller, tog herefter ordet og foreslog, at generalforsamlingen behandlede de
to indkomne forslag – der var kommet fra medlemmerne - i direkte forlængelse af
formandens beretning, da det ville give en mere smidig afvikling af mødet. Dette godtog
generalforsamlingen. Behandlingen refereres under punkt 5. Indkomne forslag)
Formandens beretning blev herefter godkendt af generalforsamlingen.
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Klubbens økonomi er i fremgang. Medlemstallet er i 2017 steget fra 620 til 682. Udgifterne
er steget på næsten alle poster, men klubben har i 2017 givet et pænt overskud, hvilket har
gjort det muligt at nedskrive klubbens gæld med en million.
Forsamlingen anmodede bestyrelsen om, at der til næste generalforsamling var adgang til
hallens regnskab for på den måde at gøre forholdet mellem klubbens økonomi og Centerets
økonomi mere gennemsigtigt og få det samlede økonomiske billede til at stå klarere.
Samtidig bør noterne til begge regnskaber gøres tilgængelige for klubbens medlemmer.
5. Indkomne forslag
a. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer relateret til den nylige optagelse i
DGI (paragraf 1) og en opdatering af definitionerne af bestyrelsesposterne (paragraf
11)
Vedtaget med følgende tilføjelser:
Valg af referent har permanent været optaget på dagsordenen for generalforsamlingen og
§9 tilføjes derfor som nyt punkt 2 "Valg af referent".
Samtidig blev det under §11 besluttet at omdøbe Redaktionsudvalget til
Kommunikationsudvalget samt nedsætte et fast Caféudvalg.
b. Forslag fra Bo Stampe om webcam med stillbilleder af bane 9
Forsamlingen bifaldt forslaget. Det blev besluttet, at bestyrelsen undersøger de gældende
regler for overvågning hos Datatilsynet, før man indkøber og sætter et webcam op på
anlægget.
c. Forslag fra Mikael Keller om at få flere tilgængelige baner i prime time indendørs og
udendørs.
Der var en del debat om forskellige tiltag, der kan være med til at øge mulighederne for at
'almindelige medlemmer' får bedre adgang til at booke løse banetimer både indendørs og
udendørs i prime time her defineret ved hverdage 16.00-21.00 og i weekender 12.00–
19.00. Herunder hvordan træning tilrettelægges, faste banetimer, udlejning til andre
klubber mm.
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Bestyrelsen fik mandat til at undersøge mulighederne og finde en helhedsorienteret
løsning, der samlet set tilgodeser klubbens medlemmer og interesser fra sæsonstart 2018
inden for følgende rammer:
Indendørs baner
 Dragør tennisklub tilbydes leje af baner uden for prime time. Det vil sige, at alle
timer fra kl. 16.00 til 21.00 på hverdage samt i weekenden fra kl. 12.00-19.00 ikke
kan lejes ud til Dragør. Det anerkendes, at Dragør har hjulpet KTK og derfor skal
beskeden til Dragør også gives på en ordentlig og respektfuld måde.
 Behovet for holdtræning for seniorer vurderes med henblik på en eventuel
reduktion i de faste bookninger (særligt i prime time).
 Forsamlingen anerkendte udfordringen med juniortræning, der, som følge af
skolereformen, ikke kan placeres lige så tidligt som før. Bestyrelsen vil i sin samlede
vurdering se på, hvorvidt juniortræningen kan starte tidligere (særligt i
weekenden).
 Brug af trænerklippekort til booking af private træningstimer i prime time skal
begrænses (se også under punktet "udendørs baner" nedenfor).
 Faste bookninger for almindelige medlemmer i prime time i weekenden skal
analyseres og indgår i den samlede vurdering af, hvorvidt der er skabt rum nok til
almindelig løsbookning.
 Faste bookninger i weekenden skal så vidt muligt fordeles jævnt over lørdag og
søndag og uden for prime time.
Udendørs baner
 Omfanget af privattræning i prime time hverdage (16.00-21.00) skal analyseres og
bør fortrinsvis foregå på bane 9, 10 og 11.
 Privattrænernes privilegier om banebooking skal genovervejes, herunder en
reduktion af antal åbne bookninger, hver træner kan have. Samtidig skal det
vurderes, hvorvidt det er nødvendigt, at 11 trænere har sådanne rettigheder.
 Booking af faste timer for seniorholdene skal genovervejes både i relation til et nyt
holdkoncept samt en reduktion af antallet af faste bookninger (særligt i prime time).
Det blev understreget, at seniorholdspillerne kan bruge deres mulighed for at tegne
bane på lige fod som alle andre medlemmer af klubben.
 Booking af faste timer for juniortræning skal vurderes ud fra, om nogle af timerne
kan placeres uden for prime time (særligt i weekenden).
 I forbindelse med junior- og seniorholdtræningen skal bestyrelsen overveje,
hvorvidt træningen kan flyttes til banerne 9, 10 og 11 – også af hensyn til at få skabt
mere liv omkring cafeen. Forsamlingen bad her bestyrelsen om at færdiggøre sine
overvejelser om en renovering af disse baner så hurtigt som muligt.
6. Forslag til sæsonens budget samt fastsættelse af kontingent og indskud.
a. Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser for helårsmedlemskab for veteran,
senior, ungsenior, junior samt for dagmedlemmer og passive medlemmer
Budgettet blev godkendt med anmodning om,
 at skiltningen ind til klubben blev gjort pænere
 at der sættes et eller flere ekstra ure op på anlægget fra udendørssæsonen 2018.
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7. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter
a. Valg af Kasserer:
Anne Høybye Hansen stiller ikke op til genvalg. Generalforsamlingen valgte Mads Terp.
b. Valg af Turneringsleder:
Anders Lagerberg stiller ikke op til genvalg. Generalforsamlingen valgte Mads Høyer.
c. Valg af IT- og Kommunikationsansvarlig:
Ismar Ramadanovic stiller ikke op til genvalg. Generalforsamlingen valgte Charlotte
Petersen.
d. Valg af Breddeformand:
Axel Holm udtrådt af bestyrelsen februar 2018. Generalforsamlingen valgte Paul Moberg
Hasen.
e. Valg af suppleanter
Ingen opstillede. Det blev besluttet, at bestyrelsen kan supplere sig selv med op til to
suppleanter.
Formanden takkede de afgående medlemmer og Axel Holm for deres store arbejde.
8. Valg af udvalg.
Baneudvalget: Peter Schøller Rasmussen, Signe Filskov, Hanna Jessen
Turneringsudvalg: Mads Høyer, Anders Lagerberg, Matias Jørck, Finn Andersen
Kommunikationsudvalget: Kristian Helmer, Anne Høybye Hansen, Charlotte Petersen.
Juniorudvalg: Winnie Harboe Holst, Julia Isabella Wiese.
Festudvalg: Per Abildtrup, Astrid Buch Hansen, Rasmus Tøgern
Veteranudvalget: Finn Andersen
Breddeudvalget: Paul Moberg, Axel Holm, Hanne Rasmussen, Ulla Camara, Gunnar Værge,
Annelise Agertoft.
Cafeudvalget: Allan Mansour, Anne Høybye Hansen.
Udvalgene supplerer sig selv med nye medlemmer.
9. Valg af revisor.
John Jensen genopstillede og blev valgt.
10.
Eventuelt
Intet
Dirigenten takkede for god ro og orden.
***
Referat godkendt af dirigenten 20. april 2018.
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