
Referat af ordinær generalforsamling 2019 
          Kløvermarkens Tennis Klub 
afholdt tirsdag den 26/3 2019 Kl.18:30 – 21:25 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 af referent 
Mads Høyer valgt uden modkandidat. 

 
3. Formandens beretning 

 
Indledning 
Sæsonen 2018 bød på en lang og varm sommer, og det lokkede folk på tennisbanen. Det 
kunne ses på medlemstallene. Fra ultimo 2017 til 2018 voksede vi fra 660 medlemmer til 880 
medlemmer. Det er vi naturligvis meget glade for.  
 
Men det har også, især indendørs, medført et højere pres på banebelægningen. Bestyrelsen 
har i løbet af 2018 prøvet at imødegå denne udfordring med forskellige justeringer, og det 
arbejde fortsætter i 2019, hvor vi b.la. vil kigge på regler for privattræning og optimering af 
juniortræningen i samlede ”bånd”, hvilket kan kræve, at der gøres op med nogle af de faste 
banetimer.  
 
I løbet af 2018 påbegyndte vi også et visionsarbejde sammen med DGI, og dette arbejde 
fortsætter i 2019. Et andet samarbejde, som tog sin spæde begyndelse i 2018, er 
Ketchersportens Hus. Projektet vil forsøge at samle en lang række ketsjersportsgrene i et 
område omkring Kløvermarken. KTK følger processen tæt for at sikre, at den endelige løsning 
også kommer KTK til gode.  

  
Økonomi 
I kraft af en betydelig medlemstilvækst og en høj belægning af vores indendørs baner, har 
det indtægtsmæssigt været et fornuftigt år. Den øgede indtjening har gjort det muligt at 
overholde vores forpligtigelser overfor banken og samtidig nedbringe kassekreditten og 
dermed også sænke klubbens løbende renteudgifter. Der har derudover også været 
økonomisk råderum til at ansætte en cheftræner, Mathias Holm Kristensen, på en 
fuldtidskontrakt. Kasserer, Mads Terp og Sten Schmidt på kontoret har i fællesskab 
gennemgået og endelig afsluttet økonomiske udeståender af ældre dato med bl.a. SKAT. 
For at skabe transparens og give medlemmerne mulighed for lettere at danne sig et 
overblik over klubbens økonomi, fremlægger vi for regnskabsåret 2018 et samlet regnskab 
for både KTK og Centeret.  
 



Keld Hjort Nielsen har i flere år, også efter han er stoppet som bestyrelsesmedlem, hjulpet 
klubben med lønoverførsler og andre opgaver på økonomiområdet. Keld har tilmed i det 
forgangne år været en stor hjælp for Mads Terp i hans arbejde som klubbens nye kasserer. 
Keld har desværre fra udgangen af 2018 valgt at trække sig helt tilbage. - En stor tak til Keld 
for det kæmpe stykke arbejde, som han i mange år har ydet for KTK.  
 
KTK’s mangeårige interne revisor, John Jensen, lader sig desværre også pensionere i år. – 
En stor tak til John for et værdifuldt og veludført arbejde i klubbens tjeneste.  
 
Breddeudvalget 
2018 var endnu et år med et højt aktivitetsniveau i breddeafdelingen: åben breddetræning, 
søndagstræning, Sunset-mix, Drop Inn. Wilson var på besøg og udsatte interesserede 
medlemmer for fartmåling af for- og baghånd. Klimaudvalget gjorde det muligt at komme 
og se Grand Slam finalerne sammen med sine klubkammerater i Cafe Bane 8.  
 
Prøvemedlemskabsordningen var igen en stor succes. Af de 150 prøvemedlemmer endte 
cirka halvdelen med at melde sig ind som fuldgyldige medlemmer af klubben.  
I forlængelse af et samarbejde med en klubkonsulent fra DGI og et stigende medlemstal, er 
det bestyrelsens tanke gradvist at øge mængden af klubaktiviteter herunder 
formiddagstennis og den åbne breddetræning i bestræbelserne på at sikre den bedste 
udnyttelse af banerne, tage noget af presset af prime time og samtidig aktivere så mange 
medlemmer som muligt.  
 
Juniorafdelingen 
På generalforsamlingen sidste år blev det meldt ud, at juniorafdelingen var ved at nå en 
størrelse, der gjorde, at det var nødvendigt for os at begynde at se os om efter en 
cheftræner til at bistå med planlægning og organisering af klubbens aktiviteter. I første 
omgang blev der ansat en cheftræner på halvtid, men fra med og 1. oktober 2019 tog KTK 
skridtet fuldt ud og ansatte Mathias Holm Kristensen på en fuldtidskontrakt.  
 
Juniorafdelingen har nu 170 piger og drenge, og der er kommet godt styr på både 
træningsplanlægning og holdtilmelding. Winnie, som i dag træder tilbage som 
juniorformand, har spillet en helt afgørende rolle i det arbejde. – Tusind tak herfra til 
Winnie for næsten alene at bringe juniorafdelingen henimod, hvor den er i dag.   
 
Senior/turneringshold 
I indendørssæsonen 18/19 gik 1. herre ubesejret gennem 2. division og sikrede sig dermed 
oprykning til 1. division. 1. dame endte desværre indendørssæsonen med at rykke fra 1. 
division og ned i 2. division. I udendørssæsonen 2018 var det 1. herre, der rykkede ned i 2. 
division og 1. dame, der var meget tæt på at rykke op i 1. division, men som desværre til 
sidst endte med at tabe den afgørende oprykningskamp.  
 
En stor tak til alle holdkaptajnerne i både divisioner og serier for at yde et stort arbejde 
med at koordinere og sætte hold. 
 



KTK Sommer Cup blev i 2018 en pæn succes, og der var også var stor tilslutning til DAI’s 
Landsstævne, som igen lagde vejen forbi anlægget i starten af september. Begge 
turneringer afholdes på anlægget igen i år.  
Desuden er der i løbet af indendørssæsonen på lørdage efter kl. 19 for første gang blevet 
afholdt en motionistturnering, KTK Indoor, som har vist sig at være et godt og bæredygtigt 
initiativ. - Tak, Bo. 
 
IT og kommunikation 
På kommunikationssiden halter vi lidt bagefter. Det er stadig målet at få optimeret 
hjemmesiden og øge vores tilstedeværelse på de sociale medier, og vi er pt. i dialog med 
DGI, som på dette område har tilbudt at yde KTK gratis konsulentbistand.  
 
Bookingsystemet kan også blive bedre. Især ved tilmelding til hold og ved brug af 
klippekort er der identificeret nogle uhensigtsmæssigheder. Det er endnu uklart, om det 
kan løses i det gamle system, eller om det måske bliver nødvendigt at opgradere til en 
nyere version af bookingsystemet.  
 
Anlæg og cafe 
På anlægget fik Vagn og Peter i 2018 god hjælp af Jannik.  
 
Pga. et vådt forår var bane 9, 10 og 11 længe ikke spilbare. Problemet lod sig endelig løse 
ved at blande lidt ler i gruset. I år vil det blive gjort fra starten af sæsonen.  
 
Taget i hallen er utæt. Og desværre har en advokat vurderet, at vi ikke vil få noget ud af at 
søge erstatning hos hverken leverandøren af tagpladerne eller firmaet, der i sin tid 
byggede hallen. Det har heldigvis også vist sig, at det kun er den sydlige side, det er 
nødvendigt at udskifte. Arbejdet vil blive udbudt i licitation blandt tre entreprenørfirmaer. 
Der er i budgettet afsat 300.000 kr. til dette arbejde, som forventes udført henover 
sommeren 2019.  
 
Ved sidste generalforsamling blev der nedsat et cafeudvalg med henblik på at udvide 
adgangen til cafeen for medlemmerne. Engangsudgiften ved en fuld åbning af cafelokalet 
har vist sig være på omkring 100.000 kr., men set i lyset af den nødvendige tagreparation 
af hallen, er det noget, som desværre må vente lidt. I første omgang vil Buller opsætte en 
automat i gangen, hvor der vil være et sortiment af slik, tennisbolde, osv.  
 
KTK og Center 2019 og frem 
Det store anlægsprojekt i 2019 bliver udskiftningen af haltaget. Næste år er det planen at 
udskifte lyset i hallen med LED-lys. Begge projekter anses for afgørende og nødvendige for 
klubbens fortsatte drift. Det er på den baggrund, at bestyrelsen i år foreslår en 
kontingentstigning.    
 
På lidt længere sigt vil bestyrelsen begynde at se på en sammenlægning af KTK og Centeret. 
 



I februar var det med stor sorg, at vi kunne erfare, at KTK’s tidligere formand, Svend Hove 
var afgået ved døden. Efter bisættelsen valgte familien at holde et arrangement i KTK, hvor 
folk havde mulighed for sammen at mindes Svend. Svend nærede en stor kærlighed til KTK, 
og han var altid venlig og positiv og klar med en god historie. Svends hyggelige gemyt vil 
blive savnet på anlægget.  
 
Dirigent, Mikael Keller, spurgte herefter generalforsamlingen, om der var nogle 
kommentarer eller resolutionsforslag i forlængelse af formandens beretning. 
 
Hanna Jessen ville gerne tale om den politik, der ligger til grund til for fordelingen af de 
attraktive indendørsbanetimer i prime time og gennemgik som eksempel fordelingen af 
indendørsbanetimer tidsrummet: hverdage – kl. 15-22, weekender: kl. 7-22.  i uge 12.  
Hanna Jessen mente, at det, i takt med at KTK får flere og flere medlemmer, er vigtigt, at 
bestyrelsen gør sig nogle tanker om fordelingen af indendørsbanetimer og formulerer en 
politik, der gør det klart, om man prioriterer eliten og lader nogle få spillere få adgang til 
mange banetimer til en nedsat pris, og om man f.eks. stadig ønsker at bevare 
gentegningsretten til de faste banetimer.  

 
Det diskuteres efterfølgende i salen om, man kan gøre et par af de øverste baner til 
hardcourt baner for tage lidt af presset af indendørsbanerne, og hvilke principper, hvis ikke 
hævd, man ellers kunne bruge til at fordele de faste banetimer indendørs. Endelig blev 
trænernes adgang til at booke baner ligeledes drøftet.  
 
Formanden svarede, at han er helt enig i, at en klar og tydelig fordelingspolitik i forhold til 
indendørs banetimer er vigtigere end nogensinde og nævnte, at bestyrelsen arbejder 
videre med forskellige modeller både ud fra bemærkningerne fra dette års 
generalforsamling, men også ud fra beslutningerne truffet på sidste års generalforsamling. 

 
Formandens beretning blev godkendt.  

 
 

4. Fremlæggelse af det reviderede og samlede koncernregnskab for KTK og Centeret 
 

 
KTK’s samlede økonomi er fortsat i fremgang, hvilket kan tilskrives den betydelige vækst i 
medlemstallet i løbet af sommeren 2018 og vinterhalvåret og en høj belægning af 
banetimerne i hallen. Der er i løbet af 2018 blevet betalt af på lån, og for at mindske 
renteudgifterne yderligere har det også i 2018 været et en prioritet at nedbringe klubbens 
kassekredit. Klubben skylder dog stadig 13,5 millioner kr., og renter og afdrag udgør fortsat 
den væsentligste post i budgettet.  
 
Udgifterne i Centeret voksede i 2018. Udendørs gav en varm sommer et højere forbrug af 
vand og i løbet af indendørssæsonen skabte den høje banebelægning et højere forbrug af el, 
men også et behov for mere rengøring, hvor timeprisen tilmed er steget lidt. Varmeforbruget 
er også steget pga. nogle forkerte indstillinger på termostater, og det er nu bragt i orden.  



 
5. Indkomne forslag 

 
a. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer i forhold til den sandsynlige 

sammenlægning af KTK og SLTU, så det anføres, at KTK er medlem er Tennis Øst, og at 
det under turneringslederens ansvarsområder også kommer til at høre træningen af 
turneringsholdene 
 
Godkendt. Hvis KTU og SLTU lægges sammen og bliver til Tennis Øst. 
 

b. Tre forslag fra Nini Clausen: 1. Brug af nyhedsmailmodulet i bookingsystemet til 
information til medlemmer. 2. Indkøb af boldmaskine. 3. To-dages træningscamps 
 
1. Formanden fastlår, at KTK generelt gerne vil blive bedre til at kommunikere. Det 

nævnes fra salen, at det også er en mulighed at benytte log in siden i 
bookingsystemet. Det overdrages til bestyrelsen at foretage en videre vurdering af, 
hvordan kommunikationen til medlemmerne kan forbedres.  

2. Der er generelt stemning for, at klubben kan stille en boldmaskine til rådighed for 
medlemmerne. Spørgsmålet er, hvordan det skal administreres, og hvem der skal 
administrere den. Bestyrelsen får mandat til at arbejde videre med sagen.  

3. Der kommer en to-dages træningscamp for både øvede og begyndere i påsken, så det 
arbejder bestyrelsen allerede på.   
 
 

6. Forslag til sæsonens budget samt fastsættelse af kontingent og indskud 
 

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.) og familiemedlemsskaber (fra 4000 kr. til 4200 kr.) For 
passive medlemmer foreslås uændret (250 kr.) Indskud foreslås også uændret (100 kr.) 

  
Kassereren peger i sin begrundelse på, at det generelle udgiftsniveau er steget – med b.la. 
ansættelsen af en cheftræner - og på de to store udgiftsposter, der ligger og venter i år og 
næste år: Et nyt haltag og nyt LED lys til hallen. Der spørges fra salen om, man har 
overvejet at hæve prisen på indendørs banetimer, og formanden forklarer, at man helst vil 
følge prisniveauet i de øvrige københavnske klubber. Det anses af formanden også for 
usandsynligt, at det vil være muligt at omlægge klubbens lån, da bankerne generelt ikke 
længere er særligt villige til at låne penge ud til foreninger.  Der blev også i løbet af 
diskussionen stillet spørgsmålstegn ved om det er retfærdigt, at klubben ved at tilbyde 
trænere baner til nedsat pris – via trænerklippekort – indirekte kan komme til at 
subsidiere en privattræners indtægter. 
 
Kontingentstigningen godkendes af generalforsamlingen.  
 

7. Valg af bestyrelse og to suppleanter 



 
a. Valg af Formand: 

Lars Abat stiller op til genvalg. Generalforsamlingen valgte Lars Abat. 
 

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

 
c. Valg af Juniorleder:  

Winnie Harboe Holst stiller ikke op til genvalg. Generalforsamlingen valgte Trine Thorborg 
Lok.  
 

d. Valg af Breddeformand: 
Allan Mansour stiller op og Paul Moberg Hasen stiller op til genvalg  
Afstemningsresultat: 60 stemmer. Allan Mansour – 22 stemmer. Paul Moberg Hasen – 36 
stemmer. Generalforsamlingen valgte Paul Moberg Hasen.  

 
e. Valg af Suppleanter: 

Ismar Ramadanovic og Caroline Ney stiller op. Generalforsamlingen valgte Ismar 
Ramadanovic og Caroline Ney.  
 

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

Peter Schøller Rasmussen og Lars Norman Larsen begge stiller op til genvalg 
 
Peter Schøller Rasmussen og Lars Norman Larsen modtog begge genvalg.  
 
Baneudvalget: Peter Schøller Rasmussen og Hanna Jessen 
Turneringsudvalg: Mads Høyer, Anders Lagerberg, Finn Andersen, Rikke Thoft, Allan 
Mansour, Caroline Ney 
Juniorudvalg: Julia Wiese, Allan Mansour, Tony Demetriou 
Festudvalg: Per Abildstrup, Astrid Buch Hansen, Rasmus Tøgern, Hanne Rasmussen 
Veteranudvalget: Finn Andersen 
Breddeudvalget: Paul Moberg Hasen, Gunnar Værge, Allan Mansour, Axel Holm, Ulla Camara, 
Annelise Agertoft 
Cafeudvalget: Anne Høybye Hansen, Allan Mansour 
Sponsorudvalg: Mads Terp, Henrik Dietz, Lars Abat, Sidsel Hye Knudsen, Mathias Kristensen, 
Per Abildstrup 
 
Udvalgene supplerer sig selv med nye medlemmer.  
 

 
9. Valg af revisor 

John Jensen stiller ikke op til genvalg. Generalforsamlingen valgte Keld Hjort Nielsen. 
 



Standerhejsningen bliver i år søndag den 28. april kl. 13.  
 

10. Eventuelt 
 
Frederikke Friederichsen spørger om der kan sættes flere skabe op til medlemmerne, og om 
der kan komme lys på et par af udendørsbanerne. Peter Schøller svarer, at der fra starten af 
udendørs kommer flere skabe til medlemmerne, men at udendørs lys er en udgift, der lige nu 
ikke økonomisk råderum til i klubbens budget. Formanden tilføjer, at vi kan forhøre os i 
forbindelse med, at hallen får nyt lys næste år, hvad det vil koste også at få lys udendørs på 
bane 6 og 7.  
 
Dirigenten takkede for god ro og orden.  
 

*** 
 

Referat godkendt den 3. maj 2019: 
 
 
 
 
Mikael Keller, dirigent   Lars Abat, formand KTK 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  


