Referat fra den ordinære generalforsamling i Nærum Tennisklub kl.10.00 den
27. marts 2021.
Deltagere fra bestyrelsen: Douglas Malcolm, Eskil Bruun, Ditte Smith, Hans Jessen, Iben Borbye
Redfern, Anne Friis, Jesper Akselbo, Torben Pretzmann (referent)
Deltagende medlemmer: ca. 10

Dagsorden med beslutningsreferat:
0. Valg af dirigent

Som dirigent blev valgt Torben Olsen, som erklærede at generalforsamlingen er lovligt
indvarslet den 3. januar, og dermed beslutningsdygtig jf. klubbens vedtægter.
Dirigenten oplyste at Generalforsamlingen skal afholdes i 1.kvartal, alle medlemmer skal
have besked senest 14 dage før.
1.

Bestyrelsens beretning.

Formanden udtrykte glæde over at generalforsamlingen kan afholdes online, på trods af
omstændighederne, og forklarede desuden at generalforsamlingen, for første gang,
afholdes i marts, jf. ændrede vedtægter. Seneste GF var i september 2020. Umiddelbart
herefter var der standerstrygning, hvilket blev godt modtaget, så vi regner med det
gentages i år.
Der er blevet spillet mindre tennis pga. Corona. Lige nu ser det dog bedre ud. Udendørs
må der nu samles 50 personer. Bane 4 ventes klar om ca. 1 uge, og øvrige baner
forventes klar medio april.

Ditte Smith uddybede omkring Rundforbi hallen. Seneste retningslinjer peger mod at
hallen ikke kan åbne igen i denne indendørssæson. Hallen har været lukket siden medio
september 2020. Baneholdere og klubber refunderes for perioden januar – til nu. I alt ca.
370.000 kr. til private og 93.000 kr. til klubberne. For april kommer yderligere omkring
150.000 kr. oveni dette. Dette er et stort økonomiske tab for Rundforbihallen, og kommer til
at medføre et negativt resultat på 100.000 – 200.000 kr. for hallen, hvilket medfører øget
lånebehov i relation til den planlagte udvidelse. Refusionen sker ikke ved direkte kontant
udbetaling, pengene bliver sat ind på baneholdernes ”konti”, og modregnes for næste
års betaling. De som evt. opsiger, får udbetalt beløbet.
Douglas oplyste at NT’s cheftræner, Henning Lundfryd har igangsat træning på Nærum
Gymnasium, samt yderligere nogle aktiviteter for juniorer.
NT’s bestyrelse har afholdt 8 bestyrelsesmøder i løbet af vinteren.
Det er fortsat bestyrelsens målsætning af tilbyde mange aktiviteter, rettet mod
nuværende såvel som nye medlemmer. 8. maj afholdes tennissportens dag.
Bestyrelsen har desuden arbejdet på forbedringer af banebookningssystem samt
kommunikationen til medlemmerne, herunder hjemmeside.
Jesper Akselbo uddybede hvordan der er blevet arbejdet med en
opdatering/modernisering af kommunikationen. Vi startede med et nyt logo for klubben,
og ny hjemmeside er under udarbejdelse. Her kommer bl.a. ny aktivitetskalender, som vil
vise hvad der kommer til at foregå i løbet af sæsonen.
Der kommer nyt bookingsystem. Nyt nyhedsbrev er implementeret – det første er
udsendt, og vi kan nu også følge hvor mange som åbner det. Nyhedsbrevet kommer til at
blive anvendt mere aktivt til at fortælle om aktiviteter fremover.
Henning Lundsfryd anvender aktivt Facebook – og vi har nu også implementeret
Instagram som kommer til at blive brugt til at informere om aktiviteter og nyheder. Der er
mulighed for at man kan tilmelde sig up-dates.
Douglas rettede en stor tak til Jasper Simonsen for den betydelige indsats han gennem
årene har lagt i blandt andet vedligeholdelse af hjemmesiden.
Standerhejs afholdes lørdag 1. maj kl. 10.00.

Vi har fornyet kontrakten med DTF trænerhus, hvorved vi har en træner 3 dage ugentligt.
Heraf vil Henning Lundsfryd varetage træning i NT 2 dage ugentligt i sommersæsonen.
Klubhus skal males i år. Håndværkere klarer en del af dette, men vi maler selv forsiden og
terrassen, den 13. – 14. april. Husk at tilmelde jer deltagelse i dette til Hans Jessen.
Hans Jessen fortalte også om arbejde med at se på paddle center. Bestyrelsen har
udpeget Hans + Carsten Hagel til at sidde med i paddle tennis i Rudersdal kommune. NT
ønsker at sikre at paddle tennis ikke får negativ påvirkning på den planlagte udvidelse i
hallen. Men samtidig vil vi gerne arbejde aktivt for fremtidigt paddle. Man kan melde sig
ind i Rudersdal paddle for 100 kr og dermed følge og støtte arbejdet. P.t. ser det ud som
det kan blive i Mariehøj centeret. Alle kommunens klubber bortset for Gl. Holte Tennis og
Birkerød er med.

Douglas takkede bestyrelsen for stort arbejde – også gennem en svær tid, og takkede for
deltagelsen.
Bemærkninger til bestyrelsens beretning:

Inger Marie Bernhoft spurgte til refusion på baneleje. Mente at underskuddet måtte
hidrøre 2021, da det først er her der udbetales evt. refusion. Spurgte ind til hvem der er
medlemmer i bestyrelsen. Medlemmerne præsenterede sig kort.
Lise Lotte roste de nye kommunikationstiltag.
Ingen yderligere bemærkninger.
2. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2020.

Kassereren gennemgik nøgletallene:
Samlede indtægter var godt 100.000 kr. højere end året før, en stigning på ca. 25%.
Udgifter steg tilsvarende med ca. 50.000 kr. – ca. 13%.
Overskuddet var på ca. 64.000 kr. og klubbens egenkapital steg dermed til godt 350.000
kr.
Der har været øget træningsindsats både for juniorer og seniorer. Dette gav også mange
nye medlemmer. DTF samarbejdet med indsats af cheftræner har påvirket økonomien i
positiv retning,
Året var meget tilfredsstillende resultatmæssigt.
Klubbens passiver – er egenkapital + lidt skyldig A-skat ATP mv.
Regnskabet er revideret af ekstern revisor, uden bemærkning. Regnskabet indstilles til
godkendelse.
Dirigenten spurgte om nogen havde bemærkninger:

Inger Marie spurgte ind til de angivne indtægter fra sommercamp på 35.000 kr. Det blev
uddybet at udgifter til sommercampen ligger på andre konti. Sommercamps bidrager
overordnet positivt til klubbens økonomi.
Dirigenten erklærede regnskabet for godkendt.
3. Fremlæggelse af forslag til budget for 2021, herunder fastlæggelse af kontingent.

Kassereren fremlagde herefter budget for 2021: Fortsat fokus på træning og
familieaktiviteter, i samarbejde med DTF. Dertil kommer maling af klubhuset. Det koster en
del, men gøres trods alt kun hver 10. år. Kommunen yder tilskud på ca. 50% af udgiften. Vi
forventer en nogenlunde normal sommersæson, uden alt for megen påvirkning af
corona. Der forventes i alt et underskud på 50.000 kr. pga. malerudgift, samt højt niveau
med træning og aktiviteter. Kontingent forventes at forblive uændret.
4. Behandling af indkomne forslag.

Dirigenten oplyste at der ikke er indkommet forslag
5. Valg af formand.

Douglas Malcolm var på valg, og blev genvalgt

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Ditte Smith og Hans Jessen var på valg og blev begge genvalgt.
7. Valg af suppleant til bestyrelsen.

Der er ikke indkommet nogen forslag. Dirigenten forespurgte on nogen har interesse i at
stille op. Det var ikke tilfældet – og posten er fortsat vakant.
8. Valg af revisor.

Arne Lund var på valg og ønskede at fratræde.
Bestyrelsen foreslog Arne Holm, som blev valgt som ny revisor.
9. Valg af revisor suppleant

Ingen ønskede at opstille. Denne stilling forbliver vakant.
10. Eventuelt

Dirigenten oplyste at alle forslag og kommentarer kan fremsættes her, men formelt er
der intet som kan vedtages under dette pkt.
Mette K spurgte om man kan udvide udendørssæsonen med 2 mdr.? Douglas: vi prøvede
at spille udendørs lidt længere i 2020 – også pga. begrænsninger mht. at spille i hallen.
Men vi er begrænset af vejret, herunder når frosten sætter ind. Bestyrelsen arbejder med
at undersøge om 1 eller flere baner kan anlægges til helårsbrug. Bl.a. vha. såkaldt ”Red+”
baneunderlag. Men det er dyrt, så det skal analyseres og overvejes grundigt. Banemand
Poul har oplyst at vores baner p.t. er rigtig god stand, herunder at de dræner godt. Så i
givet fald skal et sådant tiltag kunne begrundes i forventede højere indtægter.
Formanden forventede at vi ved mere herom på næste Generalforsamling.
Eskil bød velkommen til den nye revisor - Arne Holm – og vil tage kontakt for at aftale
nærmere omkring det kommende samarbejde omkring revisionen.
Inger Marie Bernhoft spurgte hvem man skal henvende sig til hvis fx der er nogle forhold
omkring banerne? Formanden oplyste at man er velkommen til at kontakte ham, og på
sigt eventuelt Jesper Akselbo.

Lise Lotte spurgte ind til dato for åbning af baner? Formanden oplyste at bane 4
forventes klar om 14 dage fra d.d., herefter kommer de øvrige løbende.
Inger Marie spurgte om booking systemet afspejler at banerne er tilgængelige. Det blev
bekræftet at hvis banen er ledig i booking systemet, så er den åben og kan bookes.
Spørgsmål til Ditte om corona-kompensation: Ditte oplyste at vi er i gang med at se på
hvilken kompensation NT kan få, og oplyste at vi har søgt støtte fra DGI og DTF’s
coronapulje. Men det ser p.t. ud som om vores muligheder for støtte er små, da vi er en
selvejende institution. De prioriterer lige nu primært foreninger som er lukningstruede.
Ditte tror ikke på støtte fra DGI og DTF – og ligeledes næppe fra Erhvervsstyrelsen, men
alle muligheder undersøges og forfølges.
Hans Jessen oplyste at vi undersøger alle muligheder for etablering af helårsbaner.
Douglas nævnte at vi lavede en medlemsundersøgelse i efteråret. Der var ca. 100 som
besvarede. Der var ingen markante/tydeligere tilbagemeldinger som kunne give
anledning til ændringer eller nye tiltag. Ditte kommenterede at resultatet af
undersøgelsen overordnet var positivt – og tilfredsheden lå generelt fint ift.
landsgennemsnittet.
Dirigenten konstaterede at vi var nået igennem dagsordenen – og erklærede dermed
generalforsamlingen afsluttet.
Formanden takkede for en god generalforsamling – herunder for god og engageret
online deltagelse – selvom vi nok alle ser frem til at kunne mødes fysisk – hvor klubben
også kan byde på sædvanlige forfriskninger.
Bestyrelsen
Nærum Tennisklub

