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Referat af ordinær generalforsamling 2021
Kløvermarkens Tennis Klub

afholdt onsdag den 16. juni 2021 kl. 18:30 – 21:05 i Café 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
Charlotte Petersen valgt uden modkandidat.

3. Formandens beretning
Formandens fulde beretning er optrykt som bilag 1 til dette referat. 
Dirigent, Mikael Keller, spurgte herefter generalforsamlingen, om der var nogle
kommentarer eller resolutionsforslag i forlængelse af formandens beretning.

1) Der blev fra salen spurgt ind til den nuværende lejeaftale som klubben har med kommunen. 
Formanden oplyste, at den nuværende aftale løber til 2035. Aftalen indeholder en årlig leje, men 
denne dækkes af Kultur- og Fritidsforvaltningen (KFF). Til gengæld er vi ikke berettiget til støtte til 
anlægsvedligeholdelse, da dette kræver en brugsaftale med KFF, hvilket man ikke kan få, så længe 
man har den nuværende lejeaftale. KFF er i gang med en revision af alle lejeaftaler og i den 
sammenhæng skal den nuværende lejeaftale revideres. En forudsætning for videre arbejde 
omkring Ketchersportens Hus vil også være en overgang fra lejeaftale til en brugsaftale, og dette 
vil der blive kigget ind i i løbet af efteråret. 

2) Der blev spurgt ind til, om der ville blive mulighed for, at alle medlemmer vil kunne købe trøjer 
med logo, ligesom spillertøjet, hvortil formanden svarede, at man fra bestyrelsens side vil se om 
dette ønske kan opfyldes.

Formandens beretning blev godkendt uden afstemning.

4. Fremlæggelse af det reviderede og samlede koncernregnskab 

På generalforsamlingen for Kløvermarkens Tennis Klub i 2019 valgte bestyrelsen første gang at 
fremlægge et samlet overblik over de to regnskaber for hhv. Kløvermarkens Tennis Klub og for 
Kløvermarkens Tennis- og Squashcenter (KTSC) for at skabe transparens i den samlede økonomi. 
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Bestyrelsen gentog dette i 2020 og har valgt at fortsætte denne praksis i 2021, da det giver 
klubbens medlemmer de bedste forudsætninger for at forstå klubbens økonomi.

KTSC skylder samlet set på lån og kassekredit 11.649.204 kr. i banken. KTSC er forpligtet til i 
aftalen med banken at afdrage 640.000 kr. plus renter på lån årligt. Det betyder, at KTK og KTSC 
samlet skal have et driftsoverskud i regnskabet på minimum dette beløb for at svare sine 
forpligtigelser.

KTK og KTSC havde et samlet driftsresultat på 890.199 kr. efter renteudgifter (budget 741.000 kr.). 
KTSC havde et minus på 516.126 kr. (den væsentligste udgift var til udskiftning af lyset i hallen), 
mens KTK havde et overskud på 1.406.325 kr. på trods af at nedlukningen kostede på 
banelejeindtægten fra hallen.

KTK’s økonomiske fremgang skyldes en fortsat stigning i medlemstallet og deraf højere 
kontingentindtægter, og de udendørs gæstetimer bidrog ligeledes til en pæn indtægt til klubben. 
Desuden fik KTK mere end forventet fra de forskellige hjælpe- og kompensationspakker i 
forbindelse med nedlukningen. Derudover har det medført en lavere husleje til KTSC, at KTSC ikke 
længere er momspligtig for den del, der har med tennisklubben at gøre.

Dirigent, Mikael Keller, spurgte herefter generalforsamlingen, om der var nogle kommentarer til 
regnskabet.

Det var ikke tilfældet og regnskabet blev godkendt uden afstemning.

5. Indkomne forslag

Da der var indkommet mange forslag med de samme emner, valgte dirigenten at inddele dem i 
temaer. De indkomne forslag kan ses i bilag 2.

Dirigenten konstaterede, at ingen af forslagsstillerne var tilstede i salen. 

Forslag 1: Opstart og forlængelse af udendørssæsonen:
Følgende blev besluttet: 

Bestyrelsen arbejder på fremadrettet både at åbne tidligere (i 2021 var det omkring 1. april, hvilket havde været 
en succes) og lukke senere så f.eks. bane 9, 10 og 11 kan være åbne til november/december, hvis vejret tillader 
det. Der vil her være tale om en fleksibel tilgang så så mange baner som muligt er åbne så længe vejret tillader 
det. 

Forslag 2: Hardcourt/kunstgræsbaner:
Følgende blev besluttet: 
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Bestyrelsen vil på generalforsamlingen i 2022 komme med forslag om, hvorvidt der kan arbejdes med et andet 
underlag på nogle af banerne. I den forbindelse vil der også blive set på mulighederne for at etablere lys på 
nogle af banerne. Mulighederne afhænger blandt andet af, hvorvidt Ketchersportens Hus 
realiseres/principbesluttes. 

Forslag 3. Ekstra slåmur eller reparation af denne:
Følgende blev besluttet: 

Bestyrelsen sørger for, at der sættes et skilt op om, at slåmuren max. kan anvendes i 15 minutter, hvis der er kø. 
Der arbejdes ikke videre med ekstra slåmur indtil spørgsmålet om Ketchersportens Hus er afklaret.

 

Forslag 4.: Turneringshold og holdsammensætning
Følgende blev taget til efterretning: 

Turneringslederen redegjorde for udvalgets arbejde i den forgangne sæson. Der er blevet åbnet op for 
tilpasninger af sammensætningen af holdene, og der også er blevet tilmeldt et rent damehold for at få 
inkluderet flere damespillere på turneringhold. De enkelte spilleres niveau vurderes som udgangspunkt af 
trænerne, mens holdkaptajnerne står for at sætte holdet. Et nyt tiltag som er på vej, er en elektronisk 
udfordringsliste, der også vil give mulighed for at få en bedre vurdering af niveau. Der vil komme flere detaljer 
om kvalifikationer til hold på hjemmesiden.

De konkrete forslag videregives til bestyrelsen og turneringsudvalget med henblik på at finde den rette balance.

Forslag 5: Droppe Klubmesterskabet
Forslaget om at droppe klubmesterskabet blev nedstemt. 

Forslag 6: Medlemsstop
Det konkrete forslag om medlemsstop blev nedstemt. 

I dag gælder medlemsstoppet når antallet af medlemmer når 1000. Dette vurderes løbende. Formanden 
kommenterede på beslutningen, at der på juniorsiden godt kan tages en ny junior ind, hvis en sådan skulle 
stoppe, og der bliver plads på et træningshold. Et medlem spurgte ind til, hvordan man sammenligner sig med 
andre klubber? Formanden svarede, at klubben anvender DGI/DTF’s guideline for antal medlemmer pr bane, 
hvor vi ligger i den høje ende – men at vi er den af de store københavnske klubber med mindst medlemmer pr. 
udendørsbane. Vi er 92, mens de andre ligger fra 95 til 131 medlemmer pr. bane.

Forslag 7: Faste baner indendørs skal afskaffes.
Det konkrete forslag om at afskaffe faste indendørs baner blev nedstemt. 

Der var delte holdninger til forslaget – et medlem var delvis enig i forslaget, da ingen skal have fortrinsret og 
der skal være åben for bookning for alle. Flere andre medlemmer ytrede, at da klubben manglede pengene var 
dem med faste banetimer en god pålidelig indtægtskilde til gavn for klubben. 
Formanden nævnte, at primetime banetimer de seneste 3-4 år er blevet inddraget og holdt fri til åbne 
bookinger eller anvendt til klubaktiviteter, når de ikke er blevet gentegnet.
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Følgende blev besluttet: 

Bestyrelsen vurderer løbende mulighederne for at optimere brugen af hallen, herunder muligheden for, at 
bookningen af banetimerne kan udvides til kl. 24. 

Endelig blev det besluttet, at tidsrummet, hvornår der kan bookes indendørsbaner rykkes fra 01:00 til 24:00 – på 
sigt måske til kl. 23.00. Sidstnævnte implementeres af bestyrelsen, såfremt det er muligt. 

Forslag 8: Booking af udendørsbaner to timer i træk
Forslaget blev nedstemt. 

Formanden kommenterede, at man aldrig har kunnet det, selv ikke da vi var færre medlemmer. Man har i flere 
år kunnet købe et dobbeltmedlemsskab, hvis man har ønsket det for at booke flere timer i træk, men kun 2-3 
stykker har benyttet sig af det. Med medlemsstoppet er dette pt suspenderet.

Forslag 9: Privattræning uden begrænsninger
Forslaget blev nedstemt. 

Formanden kommenterede, at det tidligere er blevet besluttet, at der ikke må foregå privattræning i primetime 
og at privattræning skal foregå på bane 9/10/11.

En træner nævnte, at det ikke er alle trænere, der lever op til Code of Conduct, og der kom et forslag om at 
bookningen af privattræning skal sættes op gennem klubben i stedet for at gå direkte gennem træneren. 
Desuden blev der foreslået, at der skal billeder af klubtrænerne på hjemmesiden, så man kan se hvem der er 
trænere.

Følgende blev besluttet:  

Bestyrelsen ser på sanktionsmuligheder ift. Code of Conduct og på forslag om, hvordan privattræningen kan 
organiseres anderledes. Der vil blive lagt billeder af de enkelte privattrænere op på hjemmesiden.

Forslag 10: Sortering af skrald
Følgende blev besluttet: 

Reglerne for sortering af affald bliver pålagt af kommunen. Bestyrelsen følger op og implementerer ændringer, 
når kommunen meddeler disse. 

Forslag 11. Referater fra bestyrelsesmøder/GF
Forslaget om referat fra bestyrelsesmøder blev nedstemt, da bestyrelsen udsender nyhedsbreve (samtidig kan 
referaterne fra bestyrelsesmøderne indeholder personoplysninger). 
Det blev besluttet, at det tilstræbes, at referatet af generalforsamlingen udsendes senest 21 dage efter 
afholdelse af generalforsamlingen.



5

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

I 2021 budgetteres med et samlet driftsoverskud på 448.600 kr., hvorfor der må forventes at 
skulle trækkes ca. 200.000 kr. på KTSC’s kassekredit for at afdrage de ca. 640.000 kr. på banklånet.

Bestyrelsen har i budgettet for 2021 valgt ikke at afsætte penge til større projekter, da Corona 
stadig er en ukendt faktor, som kan have en stor negativ økonomisk indflydelse, og da der endnu 
ikke er en afklaring på Ketchersportens Hus.

Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser og indskud. 

Budgettet blev godkendt.

7.    Valg af bestyrelse og 2 suppleanter:
a.    Valg af Formand: Lars Abat stiller op til genvalg. 
Generalforsamlingen valgte Lars Abat

b.    Valg af Kasserer: Posten er ubesat. Ravi Varma stiller op. 
Generalforsamlingen valgte Ravi Varma

c.    Valg af Anlægsinspektør: Peter Schøller Rasmussen stiller op til genvalg. 
Generalforsamlingen valgte Peter Schøller Rasmussen
d.    Valg af Juniorleder: Posten er ubesat (se vedhæftet beskrivelse af posten i filen "Juniorleder i KTK 2021" 
på hjemmeside). 
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

e.    Valg af Breddeformand: Paul Moberg Hasen stiller op til genvalg. 
Generalforsamlingen valgte Paul Moberg Hasen

f.    Valg af suppleanter. Hanna Jessen stiller op til genvalg.
Generalforsamlingen valgte Hanna Jessen.  En yderligere kan vælges (bestyrelsen kan supplere sig selv på 
denne post).

8.    Valg af udvalg, herunder valg af to medlemmer til bestyrelsen for den 
selvejende institution 

(Kløvermarkens Tennis- og Squashcenter), hvor Peter Schøller Rasmussen og Lars Norman Larsen begge 
stiller op til genvalg.
Generalforsamlingen valgte Peter Schøller Rasmussen og Lars Norman Larsen

Baneudvalg: Peter Schøller Rasmussen, Hanna Jessen, Henrik (Hannas mand), Mikael Keller
Turneringsudvalg: Rikke Thoft Nielsen, Mads Høyer, Mads Morell, Caroline Lemvigh, Finn Andersen, Amalie 
Sørensen, Michael Rostorp, Allan Mansour
Juniorudvalg:  Mathias Kristensen, Allan Mansour
Festudvalg: Fest 18/9. Per Abildtrup, Bente Sørensen, Allan Mansour
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Veteranudvalg: Finn Andersen
Breddeudvalg: Paul Moberg Hasen, Nini Ambjørn, Henriette Sørensen, Gunnar Værge, Ulla Camara, Axel 
Holm
Caféudvalg:  Allan Mansour, Bente Nedergaard, Mads Høyer, Anne Høybye
Kommunikations- og sponsorudvalg: Charlotte Petersen, Kristian Helmer, Sessie Holm-Hemmingsen, Per 
Abildtrup. 

Det er muligt for de enkelte udvalg at supplere sig selv. 

9.  Valg af revisor

Keld Hjort Nielsen stiller op til genvalg.
Generalforsamlingen valgte Keld Hjort Nielsen.

10.  Eventuelt 

Der opfordres til, at der vandes mere på banerne, og at vi minder hinanden om det!

Hanna Jensen har søgt om Sydbanks fødselsdagsfond, hvor pengene skal gå til store plantekasser, til 
krydderurter/blomster og forskønnelse af området ved CC. Hun opfordrede ligeledes til, at alle vander lidt 
uden for banen, når der vandes, så blomsterne kan få lidt ekstra vand.

Vandingstryk på banerne vil desuden blive undersøgt. Der fremlægges konklusioner/forslag på næste års 
generalforsamling. 

Forslag om at der kommer nye koste i stedet for slæbenettene, og at der kommer nye træbeslag til nettene 
på hegnet. Anlægsinspektøren nævnte, at der kan indkøbes koste, når slæbenettene løbende skal udskiftes. 
Forslagene behandles videre i baneudvalget. 

Netmålere er forsvundet – anlægsinspektøren nævnte, at singlestolpepinden vil blive mærket, så den kan 
bruges som måler.

Forslag om at opsætte ur(e) som kan ses fra alle/de fleste baner overgår til vurdering i baneudvalget. 

Dommerstole på alle baner – vil blive undersøgt af bestyrelsen.  

Dirigenten takkede for god ro og orden.

                                                                 ***

Referat godkendt den 25. august 2021:

Mikael Keller, dirigent
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Bilag 1: Formandens beretning

Så står vi her igen – til en generalforsamling udskudt pga. Corona.
2020 var i den grad et specielt år. Vi startede året med 965 medlemmer, og indførte første gang 
medlemsstop i løbet af februar, da vi rundede 1000 medlemmer. Det var meningen at den automatiske 
fornyelse af kontingenter skulle have været introduceret til generalforsamlingen, men den første Corona-
nedlukning i marts, der på tennisfronten varede frem til maj, satte en stopper for både det projekt, samt 
generalforsamling og al tennisspil. 

Da vi endelig åbnede op, så var tilstrømingen enorm, og det gav et stort pres på banerne fra starten i maj. 
Som en konsekvens af dette blev medlemsstoppet genindført i juli, og der blev indført restriktioner på 
muligheden for at booke som gæst, og disse muligheder blev yderligere strammet på baggrund af 
generalforsamlingsbeslutninger i august. Også reglerne for privattræning blev justeret for at understøtte 
adgangen for flest muligt til at booke timer. Belægningen indendørs var rekordhøj, og som en følge af dette 
udvidede vi åbningen af hallen, således at der kunne bookes allerede fra kl. 6 om morgenen – men 
desværre blev vi kort efter ramt af den nye nedlukning fra den 9. december.

Det er ikke kun banerne, der har været under pres – også bestyrelsen og kontoret har haft hænderne fulde. 
Den store søgning fra nye medlemmer har bl.a. affødt en massiv stigning i antallet af skriftlige 
henvendelser, og nedlukningerne har også givet anledning til mange spørgsmål fra medlemmerne. En 
kæmpe tak til Lars Norman på kontoret for at træde til med kort varsel sidste år og hjælpe til med at løfte 
den store opgave, det er at servicere jer medlemmer.
Det er ikke kun jer medlemmer, der har haft mange spørgsmål. For bestyrelsen har der været mange 
usikkerheder, og der blev navigeret i ukendt territorium – at drive en nedlukket tennisklub viste sig at være 
et ret stort arbejde i fht at sætte sig ind i diverse regler og søge hjælpe- og kompensationspakker samtidig 
med at der skulle tilbydes refusion for aflyste timer og træning – og med genopstarten udendørs i maj 
skulle retningslinjer i konstant forandring implementeres og kommunikeres ud.  En stor tak til Peter 
Schøller og Buller for at stå for mange af de praktiske opgaver i den forbindelse.

I løbet af de mørke måneder kom jeg for skade at se et par afsnit X-faktor – og der var det mest 
bemærkelsesværdige vel nok, at en del af deltagerne, der kom langt i showet, faktisk ikke havde lyst til at 
være med mere, fordi folk henvendte sig til dem på diverse medier med nedsættende og aggressive 
kommentarer. Jeg ved ikke om det er Corona-frustrationer, der har været i omløb, men vi har desværre i 
klubben også haft et stigende antal tilfælde, hvor folk også begynder at rykke ved grænserne for almindelig 
kommunikation mellem mennesker, og hvad man bør udvise af respekt for andre og fællesskabet. Husk på, 
at vi er hver især kun er et enkelt ud af 1000 medlemmer, og derfor kan vi ikke alle få det hele lige nøjagtig 
som vi gerne vil - hvis det vi vil er på bekostning af andre. Vi er en tennisklub drevet af os selv; frivillige og 
ansatte, der arbejder for klubbens bedste, og det skal være sjovt, rart og trygt at komme i klubben for alle – 
det kan vi ikke gå på kompromis med. 

I aften er der valg til en del poster i bestyrelsen, heriblandt de to ledige poster som hhv. kasserer og 
juniorleder. Jeg håber at vi kan få besat disse med nogle gode kandidater, som kan hjælpe klubben fremad i 
det evige arbejde med at gøre tingene lidt bedre.

Økonomi og bookingsystem:
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2020 endte med et ret fornuftigt resultat på bundlinjen. Dette dækker dog over en ret ujævn sejlads hen 
over året! Nedlukningerne kostede på banelejeindtægterne i marts-april, men de mange medlemmer fra 
starten af udendørs 2020 løftede kontingentindtægterne til et nyt niveau – og så var vi heldige at få mere 
end vi kunne have forventet fra de forskellige hjælpe- og kompensationspakker.

Når vi snakker økonomi, så kommer vi heller ikke uden om Lars Norman på kontoret. Lars overtog 
kontorposten i det sene forår, og han er nu godt inde i både styringen af medlemsmails og bogføringen og 
regnskabet for både KTK og Centret i finanssystemet samtidig med at vi kigger på, hvor vores processer kan 
blive bedre.
En proces der blev styrket i årets løb var lønudbetalingen til de ansatte. Denne er lagt over i et lønsystem, 
hvorfra diverse indberetninger også kører automatisk, så vi er ude af den meget manuelle proces, som 
dette udgjorde tidligere.
Et andet nyt tiltag er indførelsen af automatisk korttræk/automatisk fornyelse af medlemskaber. Det har 
været undervejs i nogle år, men med medlemstoppet blev det mere eller mindre end nødvendighed for at 
kunne sikre vores eksisterende medlemmer fortsat medlemskab. Selve processen var ret manuel og tung 
bag ved kulisserne, men nu har vi lært en del, og fra næste sæson skulle det gerne køre noget mere glat.

Bredde

Med mange nye medlemmer i klubben er breddeafdelingens aktiviteter vigtige for at indsluse og skabe 
rammer for sociale og tennismæssige kontakter. Kalenderen var hen over året igen pakket med de gamle 
kendinge i form af den åbne breddetræning, Drop-in, Sunsetmix, Fredagsmix osv.. En stor tak til de 
aktivitetsfrivillige og trænerne, som sørger for at det hele flyder i dagligdagen og som hjælper de nye med 
at blive introduceret til klubben.

I 2020 forsøgte vi os også så småt med at lægge breddetræning om morgenen/formiddagen og øgede 
formiddagsaktiviteter kunne være en måde at få en bedre udnyttelse af vores baner og få flest mulige 
medlemmer aktiveret.

Junior

På juniorområdet har vi manglet en juniorleder i 1½ år, og derfor har cheftræner Mathias for en stor del 
trukket det meste af læsset for juniorafdelingen alene. Efterhånden har Mathias nu et par år i rollen, hvilket 
selvfølgelig letter mange ting, men stadig er det afgørende for kvaliteten og omfanget af vores aktiviteter 
(både på junior, bredde- og turneringsområdet), at vi får flere forældre ind og hjælpe til med specifikke 
opgaver, således at Mathias kan bruge sin energi, hvor det giver mest mening for klubben. Jeg håber, at vi i 
aften eller i den kommende tid kan finde forældreopbakning til at få et fungerende, aktivt juniorudvalg op 
at stå. 

Senior/turneringshold

På holdturneringssiden endte udendørssæsonen 2020 med oprykning til 1. division for både herrer og 
damer. Indendørs var begge 1.hold i 2.division, og vi havde som noget nyt også tilmeldt et 2.hold på 
herresiden. Alle tre hold førte sin række suverænt og lå klar til oprykning, men desværre blev sæsonen 
afbrudt i december af den anden nedlukning, og DTF har siden truffet beslutning om, at 
indendørsturneringen ikke færdigspilles og at al op- og nedrykning suspenderes. Sammen med et par andre 
klubber har KTK klaget over dette. Klagen er blevet afvist af DTF’s Appeludvalg og er nu taget videre til DIF. 
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På liga og serieholdene var der som altid en god energi og spillelyst, så en stor tak til alle holdkaptajnerne, 
der yder et stort arbejde med at koordinere på tværs og sørge for at vi kan holde så højt et aktivitetsniveau 
for vores meget store turneringsspillertrup. 

A-, B- og C-mesterskaberne blev igen afviklet af klubturneringsudvalget og der blev fundet mestre i næsten 
alle rækker. Hos herrerne vandt Christopher Wejs, mens Julia Wiese vandt hos damerne.

På turneringsområdet afholdt vi igen vores DTF seniorturnering for herrer i slutningen af juli, mens DAIs 
landsstævne i starten af september blev afholdt i ATK efter at Pinseturneringen var blevet aflyst. 
Nedlukningen betød mindre turneringsaktivitet i både Tennis Øst, DAI- og DTF Cup-regi i rækkerne under de 
bedste turneringsspillere. Også vores egen KTK Indoor blev ramt af nedlukningen i december og måtte 
aflyses allerede inden de fleste var kommet i gang. Jeg håber at Bo er klar til at arrangere igen i år, hvis 
turneringen kan afvikles. Bo har i øvrigt overtaget KTKs plads i DAIs turneringsudvalg efter mange års 
indsats fra Finn, så en stor tak til Finn for indsatsen og tak til Bo for at repræsentere KTK i DAI.

Også en stor tak til Rikke og Mads for arbejdet med turneringerne og holdkaptajnerne og den opgave det er 
at styre den pose lopper, som turneringsspillerne er!
Set i lyset af nogle af de indkomne forslag, så er det er i den forbindelse værd at bemærke, at der i 
Turneringsudvalget har været en proces i gang over de seneste sæsoner i fht at skabe plads til så mange 
som muligt i den voksende spillertrup på både træning og hold. Heriblandt har den udvidede faste træning 
om søndagen (samt den åbne breddetræning) gjort det nemmere for trænerne at vurdere niveau på tværs - 
og senest i den nuværende sæson har vi udvidet med et rent damehold og insisteret på at være skarpere på 
at placere spillere efter niveau. Dog er det også bare et vilkår, at vi er mange medlemmer, og bestyrelsen 
fornemmer at vi har ramt en grænse for antallet af turneringshold, der spiller på hverdage, så man må som 
medlem erkende, at det ikke er en menneskeret at spille på hold. Som et nyt initiativ er vi i stedet ved at 
starte en elektronisk udfordringsliste op, så man kan komme til at spille kampe på den måde og også bruge 
det som en indgang til at spille sig på hold.

IT og kommunikation

På IT- og kommunikationssiden fortsætter vi (lidt ad gangen) med at få optimeret vores hjemmeside - både 
i design og indhold, så vi nemmere kan henvise til den for information. Vi har desværre haft nogle 
problemer med at få KTK-cam op at køre her i 2021, men det burde snart være på plads.

Kommunikationsmæssigt baserer vi os hovedsageligt på infomails og sociale medier, hvor Facebook-siden 
og de to store undergrupper for breddetræning og makkerbørs bruges mere aktivt i fht at dele nyheder og 
informationer af generel interesse (ofte ved at linke til nyheder på hjemmesiden). Vi har også en Instagram-
profil, hvor man mere kan følge med i små hverdagsglimt fra livet i KTK. Bemærk også, at der i 
bookingsystemet også lægges meddelelser ud med jævne mellemrum (ofte omkring deadlines), så følg også 
med her!

På sponsorsiden blev vi i 2020 trukket lidt ned af Coronaen, men vi fik opdateret vores KTK-logo (af medlem 
Nicolai Elbæk, ELBK Design), så det kunne komme på tøjet, da Kejser Consult og Buller sponsorerede 
spilletøj til de to 1.hold, mens Østerbrogruppen fortsatte deres skiltesponsorat i hallen.

I år har vores revisor i Centret, Gutfelt, trådt til med et større sponsorat, som bl.a. også inkluderede nyt 
spilletøj til herrernes 1.hold og de to trænere, Mathias og Mario. Det nye tøj fik sin ilddåb i weekendens 
kamp, hvor herrerne slog 1.divisions tophold fra KFUM. Tak til alle for støtten – det er meget værdsat.
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Anlæg og Café

På anlægget kørte vi i 2020 under Peters ledelse videre med Vagn på banerne og Søren til at hjælpe med 
det grovere arbejde med det grønne, mens Hanna kastede sin kærlighed over planterne. Baneklargøringen 
var startet op under forårets nedlukning, så vi var klar til at åbne, da Statsministeriet og kommunen endelig 
gav os lov.

Der blev lavet flere renoveringsprojekter på og omkring anlægget i løbet af året, men det største projekt 
var udskiftningen af lyset i hallen til LED, som vi, baseret på tilbagemeldingerne, har været godt tilfredse 
med – så må vi se efter en fuld sæson forhåbentlig uden nedlukninger, hvor meget vi reelt kommer til at 
spare årligt på elregningen. Når vi taler LED, så har vi også planer om at skifte lyset i resten af centret til LED 
– men nu hvor der er udsigt til lavvande i kassen pga. forårets nedlukning, så afventer vi lige hen over 
sommeren i første omgang.

Caféen udvidede efter aftalen fra 2019 sin åbningstid og adgangen til lokalerne, men nedlukningen i 2020 
gjorde desværre at der var begrænset adgang til lokalerne. På generalforsamlingen 2020 var caféen igen 
oppe at vende og siden blev der sat et arbejde i gang igen for at opdatere aftalen og undersøge, hvad vi kan 
gøre for at forbedre forholdene. Der er lavet en ny aftale om åbningstid og adgang til lokalerne, og der er 
sat penge af til nye møbler i gangen og desuden sætte maskiner op, således at man uden for caféens 
åbningstid kan trække vand, snacks o.lign. samt købe bolde. Samtidig vil vi også trække fibernet ind, så der 
bliver wifi omkring klubhuset og det er planen at klubben overtager ansvaret (og udgiften) for at kunne vise 
tv, så man kan se tennis. Som sidste år har Corona-situationen ind til videre begrænset adgangen til lokalet i 
år, men vi fra bestyrelsens side har haft stor hjælp af cafeens øgede åbning og tilstedeværelse bl.a. i 
forbindelse med afhentning af tags, så tak for samarbejdet om det.

KTK, Center og det fremtidige anlæg

Bestyrelsen har igennem de seneste år været i en proces med at tænke over og diskutere det fremtidige 
KTK-anlæg, og hvad vi kan gøre for at få det bedste ud af det – i de sidste par år også med tanke på den 
høje belægning indendørs. De åbenlyse tanker har gået på omlægning af nogle baner til et underlag, som er 
mere resistent over for vejret samt belysning på banerne, men der kan også hentes noget ved at bruge 
kræfter på, at få banerne klar tidligere og forsøge at holde dem åbne længere. Tidligere åbning lykkedes vi 
med i foråret, og det er noget som vi vil gå efter også fremadrettet. Det er dog værd at bemærke, at man i 
fht åbningen efter en vintersæson/forlængelse af udesæsonen er meget afhængig af vejret, og at nattefrost 
kan ødelægge banerne, så der vil ikke være nogen garanti. En tidligere opstart/senere nedlukning vil også 
have en økonomisk dimension, og dette må man nødvendigvis også tænke ind i fht en dertilhørende 
kontingentforhøjelse. Det er bestyrelsens tanke, at have et mere konkret forslag omkring dette klar til 
næste forår.

I fht omlægning af baner og lys, så er dette også oplagt at arbejde videre med. Fra bestyrelsens side har der 
dog ikke været kræfter – og pt. er der ikke penge – til at der er blevet arbejdet videre med et konkret 
projekt.
Med i overvejelserne har det også spillet ind, at vi de seneste år har været i en proces omkring 
Ketchersportens Hus, et projekt, der går ud på at samle flere ketchersportsgrene under samme tag i 
forbindelse med vores anlæg. Vi har talt om det de seneste par generalforsamlinger og der synes at være 
noget politisk opbakning til projektet, bl.a. har overborgmesteren været på besøg herude for at høre 
nærmere. Projektet var faktisk i en projekteringsfase i efteråret 2020, men da vi ikke følte, at det bevilgede 
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projekt kunne rumme en tilfredsstillende langtidsholdbar løsning, så blev processen sat på hold. I foråret 
blev der åbnet op for en ny bevilling, der giver mulighed for at kigge ind i et større projekt. Den nye 
projekteringsfase afventer dog en påkrævet ny aftale med kommunen omkring vores leje af området, og 
derfor sker der ikke noget konkret med projektet lige nu. Projektet er en mulighed for at vi kan få 
opgraderet nogle af vores faciliteter, men det er klart, at vi som klub også kan blive nødt til at afgive noget i 
den proces, så det kræver selvfølgelig meget opmærksomhed. Når vi ved mere om de mere konkrete 
løsningsmuligheder for et fremtidigt projekt, så vil vi selvfølgelig inkludere klubben og dens medlemmer, så 
vi kan tage en samlet beslutning omkring fremtiden for vores dejlige anlæg.

Med disse ord vil jeg som sædvanlig slutte af med at sige tak til resten af bestyrelsen for deres store 
arbejde - og tak til alle fremmødte for at møde op og engagere jer i klubben.
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Bilag 2. Indkomne forslag

1) Søren Dahlgaard, 23-02-2021
Kære bestyrelse og generelforsamling,

Mit foreslag er nok ikke særlig originalt. Det er i alt sin enkeltehed et foreslag om at åbne 
udendørsbanerne så snart temperaturen sniger sig op på 10 grader, så måske allerede tidligt i april.
Der er nok mange som gerne vil igang med at spille igen, også selvom det er lidt køligt udendørs.

Vh
Søren Dahlgaard

2) Theis Grønkjær, 23-02-2021
Kære bestyrelse,

Jeg har følgende forslag til behandling af generalforsamlingen:

- Mulighed for anlægning af en eller flere hard courts i stedet for grus

- Mulighed for tidligere opstart på udendørssæsonen pga corona og forlængelse af udendørssæsonen (vedligeholdelse af 
baner, fjerne vand mm.)

- Lysbaner

Mvh
Theis Grønkjær

3) Caroline Julie Ney, 23-02-2021
Hej KTK,

Jeg har her nogle forslag til General Forsamlingen.

- Tilmelding af to nye hold i Serie 6
- Tilmelding af et nyt "motionist/double" hold 
- Tilmelding af en ren damehold 
- Droppe herreholdet 40+

- Droppe organisationen af klubmesterskabet for at skaffe mere plads til flere hold. Derved få meget mere udbytte af 
banepladser, mere glæde for flere spillere, fokus på essensen af tennisspillet og øget interne sammenhold. 

- Man må ikke være holdkaptajn for et hold i en klub og holdspiller for et andet hold i et andet klub.

- Behold medlemstop - og prøve yderligere at reducere antallet af aktive medlemmer. Det er trist, men desværre akut 
nødvendigt. Situationen i hallen i november/december har jo været intet mindre end forfærdelig! Vi var alt for mange 
og i alle områder. Jeg hører nemlig til dem, 
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der gentagne gange vågnede barsk med alarm midt om natten kl.1:00 for at kunne nå at booke. 

- Begræns eller lukke for tegning af faste baner. Når vi er så mange, der vil spille, kan det desværre simpelthen ikke 
mere lade sig gøre.

- Åbne for to bookninger udendørs. Så man kan nå at garantere sig en double på to timer eller en god omgang single 
motion. Om så man heller vil bruge to timer på en gang eller en time to dage i træk, så er det op til en selv. Evt. kun én 
af timerne må ligge i tidsrummet 16-19 i hverdage.

- Organisationen af breddetræningen er også stødt på pladsmangel. Efterspørgslen er her og der er ingen god løsning 
uden mere plads. Mig selv ligesom andre er blevet bebrejdet for at have meldt mig til et forkert niveau. I et kontekst, 
hvor man er bare super heldig, hvis man kan få noget som helst man kan nå, syntes jeg, at bebrejdelsen var uoplagt. 
Mange hold er blevet sammensat som følge af hvem, der var hurtigst på sin telefon/på Facebook. En idé kunne være at 
have alle træningsniveauer på samme tidspunkt hver dag, f. eks. 18-19.
Jeg forstod, der var en intention om at fokusere på at danne træningspas med så ens et niveau som muligt. Jeg kan godt 
se fordelen ved det, dog vil jeg gerne gøre opmærksom på, at der også ville være et point i at give muligheden til folk 
for at træne sammen med andre de har lyst til, også hvis der er nogle niveauforskelle. 
Man kunne også lave nogle enestående tema-baserede træningspas, hvilket ville have den fordel at gå udenom den 
kritiske spørgsmål om niveauet. Alle spillere er forskellige, har forskellige evner og ting, de er dygtige til. F. eks. en 
spiller, der virkeligt trænger til at arbejde på sine flugtninger kunne melde sig gentagne gange til flugtning-pas og 
droppe serve-pas. Men allerførst skal der jo være plads.

- Omdanne baner 9, 10, 11 til kunstgræs. Hybrid grus har nogle af de samme ulemper som klassisk grus, med bl.a. 
stregerne, der kommer ud af jorden. Kunstgræs er derfor den sikreste valg, hvis man vil kunne spille året rundt. Måske 
vil der være penge tilbage til oplysning af nogle baner?

--
Med venlig hilsen / Best regards,
Caroline J. Ney

4) Birgit Worm, 03-03-2021
Hej bestyrelsen

Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi i KTK bliver bedre til at sortere affald. Der er så meget plastik og metal fra bold 
rørene, som nemt kan sorteres. Kan vi få renovationsselskabet til at sætte skraldespænde hertil op? Og etablere et par 
indsamlingssteder i klubben.

Og ellers glæder jeg mig rigtig meget til at kunne spille igen - på et tidspunkt.
Tak for jeres store arbejde.

Dbh. Birgit 

5) Caroline Julie Ney, 03-03-2021
Hej KTK,
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Jeg har også andre forslag, udover dem fra mit første mail.

Jeg vil først gerne minde om at både Tennis Øst og DTF og DIF har som erklæret mål med tennissporten i 
Danmark er at give mulighed til så mange idrætsudøvere som muligt til at dyrke deres sport og at være med 
til fællesaktiviteter efter ønske. Det gælder især klubholdspil.
 
1) Tennissporten dyrkes af motiverede idrætudøvere både i form af træning interne i klubben og i form af 
holdkampe mellem klubber. 
Motiverede udøvere findes i forskellige aldre og blandt begge køn. Det er ikke, fordi man fylder 40 og lige 
pludseligt kvalificeres for veteran, at man skulle have mere lov til at spille end hvis man er 35. 
Der er en gammeldags stereotype, der sidder godt fast i tennissporten, at kun få kvinder gider at være med 
til holdkampe. Denne tendens findes ikke alle steder og bestemt ikke i KTK. De steder, hvor denne tendens 
findes, er jeg overbevidst, at den skyldes diverse forhindringer for kvinder, og bl. a. den overbevisning hos 
mange kvinder at der, hvor få kvinder findes, kan være et svært eller ikke hyggeligt miljø for kvinder at 
komme ind. 

Der er og der har været siden jeg startede i klubben i august 2016 et betydeligt overskud af kvindelige 
spillere der vil med, ofte samtidigt med et relativt underskud af mandlige spillere, der udtrykker en motivation 
for deltage i specifik det. Jeg vil understrege, at der ikke nødvendigvis er nogen proportionalitet mellem den 
kvindelige/mandlige medlemmer ratio og den kvindelige/mandlige spillere interesserede i holdkampe ratio. 
Meget generelt mener jeg, at er der blevet bevist at de kvindelige sportsudøvere er mere interesserede i at 
dyrke deres idræt i hold form ift. de mandlige sportsudøvere. 
Er det et krav at den K/M holdpladser ratio tilsvarer den K/M medlemmer ratio? Eller burde man også 
ikke regne ind at måske de kvindelige spillere i højere grad er interesserede i at være med til specifik 
klubholdspillet? Ville det ikke være rimeligt at satse på 50-50 når det gælder repræsentation på 
klubholdene?

2)  Kunne man demokratisk spørge alle kvindelige medlemmer, om de hellere ønsker at banepladser og 
ressourcer bruges til at kunne byde dem plads i klubholdspillet eller at banerne bruges til f.eks. afvikligen af 
klubmesterskabet? 
Kunne man demokratisk spørge alle medlemmer, om de ønsker at holdspillet udelukkende 
reserveres til de allerbedste spillere, (ofte spillere som blev uddannede i et andet klub) så klubben opnår 
en god placering, som man som medlem så kan være stolt af, lidt ligesom man støtter sit by professionelt 
foldbold team, eller om de hellere vil have at klubben bruger sine ressourcer til at kunne give adgang 
til klubholdspillet, den klassiske form for at dyrke tennissporten, til dem, der efterspørger det på det 
kraftigste? 
Især spillere uddannede internt i klubben fra starten, som så kommer fra begynder til holdspil i KTK. 

3) Man kunne værdsætte KTK som er klub, der udvikler spillere fra bunden og placerer dem på sine 
hold, frem for kun at tage ind allerede gode spillere fra andre steder. Det kunne skabe værdi og 
autentisk god image for KTK. 

(Mere end f. eks. det at fjerne fra beslutningsprocesser en medlem, der bliver ved med at stille 
spørgsmåltegn til den meget ulig fordeling af mulighederne mellem spillere og mellem køn i klubben. En 
ulighed, der er blevet erkendt fra mange sider)

--
Med venlig hilsen / Best regards,
Caroline J. Ney

6) Jytte Sylvest Reitzel, 06-03-2021
Forslag 1)      Hvorfor ikke muligt at booke 2 timer udendørs i træk?

                      Ved dette er et stort ønske fra mange spillere.
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                      I mange adre tennisklubber kan man booke sådan - og har gjort det i mange år.
                      Hvilken begrundelse har KTK for at man ikke har “indført” dette?
                      Er det fordi vi er “for mange medlemmer”? For så har man i de sidste år bare lukket ALT for mange ind, 
så den begrundelse dutter ikke!

                      Så forslag no. 1 : Mulighed for at booke 2 timer i træk ved udendørs tennisbaner.
         
Forslag 2)     OPHÆVELSE af en latterlig hjemmegjort “regel” som bestyrelsen har bestemt på egen hånd - nemlig at 
visse tennistrænere KUN må træne på bestemte tidspunkter! 

                     Har da aldrig hørt noget lignende - det er da os medlemmer der har RET til at bestemme hvilken træner vi 
ønsker, og på hvilket tidspunkt vi ønsker at træne! 
                     Det er fuldstændig uhørt at enkelte personer i bestyrelsen kan gå ind og bestemme dette  -  det er 
trods alt os medlemmer der betaler!

Forslag 3)      En EKSTRA slå-mur da den nuværende (som trænger til rep.) er MEGET benyttet, så derfor vanskeligt 
at få “plads på”!

Ikke et forslag - men en vigtig påmindelse om at ALLE skal bære deres token synligt i skoen. Apropos Slå-muren er det 
“måske” gratister der
benytter muren - jeg har ihverfald personligt observeret at meget få har “beviset” på deres tennissko.

Hvilken egentlig føres som sådan - for at holde “øje" og smide gratisterne ud?

Venlig hilsen
Jette Sylvest Reitzel
no. 2304504

7) Nicholas Schioldan, 09-03-2021
Kære bestyrelse

Hermed to forslag til behandling på den kommende GF.

Forslag 1.:
Klubbens bestyrelse skal gøre referater fra general forsamling, ekstraordinær general forsamling tilgængelig for 
klubbens medlemmer, ved at lægge det på klubbens hjemmeside og fremsende det til de medlemmer der har oplyst 
deres e-mail adresse, senest 21 dage efter mødet.

Forslag 2.:
Klubbens bestyrelse skal gøre referater fra bestyrelsesmøder tilgængelig for klubbens medlemmer, ved at lægge det på 
klubbens hjemmeside, senest 21 dage efter mødet.

Venlig hilsen/Kind regards
Nicolas Schioldann
Rundholtsvej 28, 12, 3
2300 København S
Denmark
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Tlf. +45 20127497

8) Jasper Lorentzen, 25-05-2021

Forslag: 25.maj 2021 
Generalforsamling i Kløvermarkens Tennisklub - onsdag den 16.juni 2021 
Baggrund: 
Egne erfaringer og historier fra mange andre medlemmer, som oplever mangel på transparens og 
fair procedurer ift. muligheden for komme på turneringshold. 
Forslag 1: 
At klubben laver en detaljeret beskrivelse af alle procedurerne omkring muligheden for optagelse 
på turneringshold, og at den er offentligt tilgængelig på hjemmesiden. 
Kommentarer til forslaget: 
En beskrivelse af procedurerne kunne f.eks. indeholde følgende: 
 Hvem som er ansvarlige for at udtage spillere? 
 Hvad er procedurerne for dem som aktuelt spiller på et hold, og hvad er procedurerne for dem, 
som gerne vil på hold? Og hvordan sammentænkes de? 
 Hvordan, hvornår eller hvor ofte vurderes udtagelse til turneringshold? 
 Hvem koordinerer eller svarer på spørgsmål? 
 Hvor hurtigt man kan forvente at få svar? 
 Hvem henvender man sig til, hvis man vil anke beslutninger? 
 Der kunne eventuelt laves en FAQ liste 

Forslag 2: 
At ventelisten med navne er offentligt tilgængelig. 
Kommentarer til forslaget: 
Hvis der er en venteliste, skal den selvfølgelig være offentligt tilgængelig. Det siger sig selv. Det er 
den eneste måde hvorpå man kan gardere sig mod mistanker om urent trav. Hvis alt går rigtig for 
sig, er der heller ikke grund til at skjule den. 
Forslag 3: 
At det ikke kun er deltagelse i breddetræning, der afgør om man kan komme på turneringshold. 
Kommentarer til forslaget: 
Det er langt flere medlemmer end der er pladser på holdene, og det kræver ofte held at komme på 
breddetræning. Derfor må andre procedurer eller kriterier også bringes i spil. Og disse skal 
selvfølgelig også fremgå af procedurerne. 
Forslag 4: 
At klubben åbner for et serie 6 hold 
Kommentarer til forslaget: 
Da der lige er kommet flere topspillere ind i klubben, vil det selvfølgelig påvirke niveauet nedefter. 
Et serie 6 hold vil tage hensyn til nye og mindre øvede medlemmer, som vil spille turnering, og det 
vil bevare bredden i klubben. 
Med venlig hilsen 
Jasper Lorentzen 
Medlems nr: 2307333


