
           12. marts 2019 

Til medlemmer af Kløvermarkens Tennis Klub (KTK). 

Der indkaldes hermed til Kløvermarkens Tennis Klubs ordinære generalforsamling, der afholdes 

Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 18.30 i Café Bane 8 på Kløvermarksvej 34, 2300 Kbh S 

Bestyrelsen består af: 

Formand: Lars Abat 
Kasserer: Mads Terp 
Anlægsinspektør: Peter Schøller Rasmussen 
Turneringsleder: Mads Høyer 
Juniorleder: Winnie Harboe Holst 
IT- og Kommunikationsansvarlig: Charlotte Petersen 
Breddeformand: Paul Moberg Hasen 

 

Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af referent. 

3. Formandens beretning. 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab (se vedhæftet fil ”Koncernoverblik, Regnskab og Budget 

Generalforsamling 2019” på hjemmeside). 

5. Indkomne forslag: 

a. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer (se vedhæftet fil ”Forslag til Love KTK Marts 

2019” på hjemmeside). Forslag til ændringer er relateret til den muligt forestående 

udtrædelse af KTU og optagelse i Tennis Øst (paragraf 1) og en opdatering af definitionen af 

bestyrelsesposten Turneringsleder (paragraf 11). 

b. Tre forslag fra Nini Arnbjørn Clausen om 1) øget brug af nyhedsmailmodul i bookingsystem, 

2) indkøb af boldmaskiner, 3) tilbud om træningscamps (se vedhæftet fil ”Forslag til 

generalforsamlingen Nini Arnbjørn Clausen” på hjemmeside). 

6. Forslag til sæsonens budget, samt fastsættelse af kontingent og indskud (se fil ” Koncernoverblik, 

Regnskab og Budget Generalforsamling 2019” på hjemmeside for budgetforslag): 

a. Bestyrelsen foreslår ændrede kontingentsatser for helårsmedlemskab for veteran (fra 1100 

kr. til 1200 kr.), senior (fra 1700 kr. til 1800 kr.), ungsenior (fra 1350 kr. til 1375 kr.), junior 

(fra 950 kr. til 975 kr.), dagmedlemmer (fra 1150 kr. til 1200 kr.) og familiemedlemmer (fra 

4000 kr. til 4200 kr.). For passive medlemmer foreslås uændret kontingent (250 kr.). 

Indskud foreslås uændret (100 kr.). 

7. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter: 

a. Valg af Formand: Lars Abat stiller op til genvalg. 

b. Valg af Anlægsinspektør: Peter Schøller Rasmussen stiller op til genvalg. 

c. Valg af Juniorleder: Winnie Harboe Holst stiller ikke op til genvalg. 

d. Valg af Breddeformand: Paul Moberg Hasen stiller op til genvalg. 



e. Valg af suppleanter. 

8. Valg af udvalg – herunder 2 medlemmer til bestyrelsen af den selvejende institution, hvor Peter 

Schøller Rasmussen og Lars Norman Larsen begge stiller op til genvalg. 

9. Valg af revisor: John Jensen stiller ikke op til genvalg. 

10. Eventuelt: 


