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1. Valg af dirigent
Torben Olsen blev valgt.
Torben Olsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i h.t. §12 i
klubben
Torben Olsen blev valgt.
Torben Olsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i h.t. §12 i
klubbens vedtægter og at Generalforsamlingen var beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning 2022 ved Formanden
”Nu er vi er næsten fri for coronaens kløer. Sidste år i marts 2021 holdt vi vores
generalforsamling online fordi restriktionerne forhindrede os i at være sammen. Nu er vi
fri for restriktioner og kan endelig holde generalforsamlingen fysisk sammen og uden
mundbind. Vi glæder os til et helt normalt tennisår for 2022.
Jeg kan meddele at vi har fastholdt den medlemsfremgang vi fik i 2020, således at
medlemstallet for 2021 var på 296.
Udendørssæsonen i 2021 begyndt som sædvanlig med standerhejsning den 1 maj, med
over 50 der mødte op til sang, taler og tennis. Vejret var fint. En rigtig dejlig dag.
I 2021 fortsatte vi, for andet år i træk, ”Trænerhuset” vores samarbejdskontrakt med
Dansk Tennis Forbund om træning og klubudvikling. Det blev til 4 juniortræningshold
(U8, U10, U12, U14), flere seniortræningshold, intro aktiviteter og familietennis. Vi var
glade for at vi kunne fortsætte med Henning Lundsfryd som cheftræner.
Henning var også med til at arrangere besøg af tidligere Danmarks Mester Michael
Mortensen og Cheftræneren fra Tennis Øst, Kim Hansen, til en lørdags trænings event
med nogle af Danmarks bedste kvindelige spillere og nogle af vores egne damer. En
store oplevelse for de heldige damer.

Jeg vil gerne, på klubbens vegne, takke Henning for hans indsats som træner hos os. Han
har været den der har skaffet os den medlemsfremgang som vi har oplevet de sidste 2 år.
Jeg har kun hørt godt om din træning. Men også dem som ikke har været til træningen,
har glædet sig over alle de aktiviteter du har været med til at igangsætte på vores anlæg.
Tak Henning.
Men Henning har ikke været alene. Han har haft assistance fra Kim Hornemann og Carl
Toft og ikke mindst fra vores fine ungdomstrænere Amalie, August, Albert, Emma og
Mathilde. Mange tak alle sammen.
Desværre har Henning sagt sin stilling op med DTF og vi har ikke Henning længere øv
øv. Vi er enige om at forsætte vores samarbejde med DTF og er i øjeblikket i gang med
at finde en ny cheftræner i sammen med dem.
Der har også været gang i vores holdturneringer.
Juniorerne har haft 3 turneringshold udendørs og 1 turneringshold indendørs og det var
U12 kønsneutral som vandt deres pulje. Tillykke med det.
Seniorerne har haft 3 turneringshold udendørs (Veteran 40+ herre, motionisthold og
Golden Age 60+). Indendørs har vi haft 1 Golden Age hold.
Poul Nielsen har som sædvanlig istandsat og vedligeholdt vores baner og som
sædvanligt til en meget høj standard. Jeg vil gerne takke Poul for det meget fine arbejde,
specielt for hans indsats for at få banerne klar, til trods for koldt og fugtigt vejr, klar 2
uger før deadline. Vi var alle sultne efter en lang vinter med lukkede indendørsbaner i
Rundforbihallen. Tak Poul.
Klubhuset blev malet og alt mos fra taget blev fjernet. Vi havde samlet et frivilligt hold
til at male terrassen. Men pga. fugtigt vejr var vi nødt til at udsætte opgaven et par gang
og vi kunne desværre ikke samle holdet igen. Men Jan Solgaard gennemførte opgaven i
løbet af en weekend. Tak Jan for det flotte arbejde. Vi fik tilskud fra kommunen for ca.
50% af beløbet.
Efter sommerferien fik vi aftenbesøg af flere uønskede personer i flere omgange. Man
kunne se tydelige spor efter dem med cigaret skodder, tomme øldåser, hærværk med
knive og alle mulige efterladenskaber både inde og udenfor klubhuset. Jeg anmeldte det
til politiet men politiet anså det ikke som hærværk men som drengestreger og kunne ikke
tage sig af det. Vi har undersøgt flere muligheder for at forhindre de uønskede besøg og
der er sat penge på budgettet for eventuelle tiltag i 2022. Men bestyrelsen har ikke
bestemt noget endnu.
Vores bestyrelsesmedlem Jesper Akselbo vil fortælle lidt om de tiltag vi har tænkt os.”

Jesper fortalte at han har haft kontakt med Rudersdal Gadeteam. De anbefalede,
møblerne skulle ind i klubhuset og lysovervågning ved klubhuset. Vi har haft kontakt
med Rudersdal Tennisklub for at høre om deres låsesystem iklubhuset og på banerne.
Video overvågning er undersøgt. Der arbejdes videre med løsning af problemet, og der
er sat penge af i budgettet for evt. tiltag. Bestyrelsen arbejder videre med en løsning.
”Tak Jesper.
”Udvidelsen af Rundforbi Tennishallen er stadig på tegnebrættet og Ditte Smith, som er
formand for Rundforbihallens bestyrelse vil fortælle os om hvor langt sagen er kommet.”
Ditte redegjorde for status:
”Forhandlingerne med kommunen om udvidelse af Rundforbi Tennishal med to baner
har nu stået på i 2½ år med en lang række møder med Kultur-/fritidsforvaltningen og
Byplanforvaltningen.
Vi er nu nået så langt, at vi har fået udpeget et byggefelt, som giver os mulighed for at
udvide mod sydvest, altså på den nuværende P-plads.
Kommunen har stillet en arkitekt fra Sweco til rådighed, som kunne give os nogle
forslag til udvidelse inden for dette byggefelt.
Vores næste skridt er at indsende dette forslag til Byplanafdelingen for at få en
forhåndstilkendegivelse af, at det kan lade sig gøre at bygge det foreslåede inden for det
udpegede byggefelt. Denne tilkendegivelse har vi forlangt for overhovedet at ville gå i
gang med udarbejdelsen af et endeligt projektforslag, som jo skal endeligt godkendes af
Byplanafdelingen.
Forslaget går som sagt ud på at udvide med to baner mod sydvest på den nuværende Pplads. Samtidig vil der blive bygget en kile langs hallens nordlige facade fra det
nuværende køkken og ud til de nye baner. Denne kile skal dels skabe adgang til de to
nye baner og dels indeholde fitness- og opholdsrum.
P-pladser vil blive etableret på skrå langs med fodboldbanerne, og der vil blive etableret
ensrettet kørsel, således at indkørsel sker i hallens nordøstlige hjørne og udkørsel ved
den nuværende adgangsvej i hallens sydvestlige hjørne.
Men samtidig er der jo sket det på de 2½ år, at byggeomkostningerne er steget op til
50%, og da lånerammen hos Kommunekredit jo er begrænset, må vi i RT’s bestyrelse
endnu engang vurdere, om vi overhovedet har råd til at iværksætte udvidelsen.
Kommunen har afsat 4 millioner til afledte omkostninger i forbindelse med evt.
udvidelse, jordarbejde, ændret kloakføring, fældning, evt. etablering af parkering etc.

For RT er det desuden vigtigt, at de afledte omkostninger kan holdes inden for de 4 mill.,
da enhver overskridelse af dette igen vil skulle afholdes af RT.”
”Tak Ditte.
Bestyrelsen har holdt flere møder i løbet af året og efter en grundig drøftelse blev enige
om at droppe nabomedlemskaber. Ingen af vores nabo klubber har indført denne ordning
som var vores forventning da vi indførte ordningen. Så det giver ikke mening at fortsætte
med den.
Vi har også udarbejdet nogle regler for privat træning på vores anlæg. Hovedreglen må
ses at være at træneren og den trænede begge er medlemmer af Nærum Tennisklub og at
træneren godkendes af vores cheftræner.
Alt ting stiger og bestyrelsen foreslår en Kontingent forhøjelse på DKK 100.Det vender vi tilbage til under behandling af budgettet.
Jeg kan lige orientere at bestyrelsen arbejder på at betaling af kontingent til 2023 vil ske
automatisk, således at man ikke behøver at melde sig ind i klubben hvert år. Hvis man
ønsker at fratræde, skal man melde sig ud. Jeg tror der er mange det glæder sig til dette,
ikke mindst vores kasserer.
Åben bane hver tirsdag og torsdag formiddage er stadig meget populær og styres med
kærlig hånd af Mette Nørgaard. Hygind hver onsdag aften er også meget populær og
styres også med kærlig hånd af Alice Malcolm. Grillen blev tændt hver gange og
deltagerne tog selv mad og drikkevarer med.
Bestyrelsen er stadig enig om at vi skal forøge medlemstallet og få en mere jævn
aldersfordeling. Nærum Tennisklub, skal være bæredygtig for fremtidige generationer og
derfor vil vi fortsat prioritere nye juniorer og deres forældre (familietennis) og samtidig
være en klub for alle aldersgrupper på alle niveauer.
Bestyrelsen vil gerne takke alle de frivillige som har gjort en stor indsats for at sikre at
klubben kan fungere i det daglige.
Mette Nørgaard -åben bane, opvaskemaskine, papirhåndklæder, kaffe m.m.
Inge Marie Bernhoff - kontaktperson for vores rengøringshold.
Jan Solgaard - lukning og åbning af klubhus (vand og strøm) og andre opgaver i
forbindelse med klubhuset.
Annette Ravn -indkøb, plantning og vanding af blomster i blomsterkasserne.

Jørn Kofod - diverse småreparationer ved klubhuset.
Alice Malcolm Hygind, affald og masser af andre ting.
Og endnu en gang tak til Henning for det store arbejde du har lavet for Nærum
Tennisklub.
Og sidst, men ikke mindst, tak til bestyrelsen for det meget fine samarbejde vi har haft
hele året.
Og til absolut sidst vil jeg fortælle at Standerhejsning afholdes den 30. april kl.10.00
P.b.v
Douglas C. Malcolm
Formand, Nærum Tennisklub”
Kommentarer til formandens beretning:
· Nabomedlemskab:
På nuværende tidspunkt er der 27 nabomedlemskaber
Flere medlemmer gav udtryk for, at man ville miste disse medlemmer, hvis de fremover
skulle betale fuldt medlemskab. Der var flere der mente, at det var bedre at have
medlemmer til halvt kontingent end at de meldte sig ud af Nærum Tennisklub.
Det var en ordning, der var populær og skaffede nye medlemmer.
Efter en del diskussion blev der afstemning om emnet og et flertal var for fortsat
nabomedlemskab.
Bestyrelsens forslag blev forkastet.
· Omkring ubudne gæster på terrassen, fortalte flere om episoder, hvor unge
mennesker røg hash og drak øl mm.. Nogle medlemmer havde prøvet at få dem til at gå.
Dette har politiet frarådet. De skulle tilkaldes i stedet.
Jesper redegjorde om de forskellige muligheder, bl.a. Video overvågning, låsning af
klubhuset på et tidligere tidspunkt om aftenen. Alle medlemmer skulle have
nøglebrikker til klubhuset og baner.
Bestyrelsen vil gå videre med at undersøge, hvilke tiltag der skal foretages.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2021
Eskil gennemgik det reviderede regnskab.
Der blev fremlagt en oversigt over medlemsudviklingen illustreret i tabel og figur.
Ligeledes en oversigt over medlemmer fra 2017-2021.
Regnskabet blev Godkendt.
4. Fremlæggelse af forslag til budget for 2022, herunder fastlæggelse af kontingent
På grund af nuværende og forventede voldsomme prisstigninger indstillede bestyrelsen
kontingentforhøjelse på 100 kr. for senior medlemmer, således at kontingenter i 2022 vil
være som flg.:
Senior: 1450 kr
- Nabo-senior: 850 kr
- Junior: 650 kr
- 50%-junior: 325 kr
- Passiv: 150 kr (ikke ændret)
Kontingent for passive medlemmer fastholdes nuværende kontingent.
Forhøjelse af kontingenter blev vedtaget.
5. Behandling af indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
6. Valg af formand (vælges i ulige år)
Douglas Malcolm er ikke på valg, men ønsker at fratræde. Der var stor ros til Douglas
som formand for klubben i 2½ år.
Jesper Akselbo blev valgt som ny formand.
7. Valg af kasserer (vælges i lige år):
Eskil Bruun er på valg og er villig til genvalg.

Eskil blev genvalgt.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Iben Bøje Redfern er på valg, og er villig til genvalg. Iben blev genvalgt.
Torben Pretzman og Anne Friis er på valg men ønsker at fratræde.
Klubbens nuværende suppleant Lilian Holm ønsker at være medlem af bestyrelsen.
Lilian blev valgt ind i bestyrelsen
9.Valg af suppleant til bestyrelsen.
Den nuværende suppleant Lilian Holm blev valgt som medlem af bestyrelsen.
Ingen stillede op som suppleant.
10. Valg af revisor. Arne Holm er villig til genvalg.
Arne Holm blev valgt.
11. Valg af revisorsuppleant.
Ingen stillede op som revisorsuppleant.
12. Eventuelt.
Bestyrelsen blev opfordret til at ajourføre klubbens hjemmeside bl.a. Om kommende
aktiviteter, klubbens vedtægter m.m.
Douglas takkede cheftræneren Henning Lundsfryd for sin store indsats for klubben og de
to afgående bestyrelsesmedlemmer Anne Friis og Torben Pretzmann for flere års godt
samarbejde i bestyrelsen. De fik alle tre et par flasker god rødvin og klapsalver på vej.
Douglas modtog en gave fra bestyrelsen og fik samtidig stor ros for sit store arbejde.
klapsalver.
Torben Olesen erklærede Generalforsamling for afsluttet.

