
Referat af RTK’s generalforsamling 21. oktober 2015

• Valg af dirigent

Bent Søndergaard blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, herunder med 
mindst 3 ugers varsel, og at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

• Bestyrelsens beretning

Formanden gik gennem det forløbne år og opdelte sin beretning i primært følgende fire dele:

• Medlemssituationen
• Aktiviteterne sæsonen igennem
• Vores store nabo
• Nyt klubhus

M.h.t. medlemssituationen kan vi heldigvis konstatere, at det totale antal medlemmer er øget fra 137 i 
2014 til 143 i 2015, hvor hele stigningen kommer fra senior-afdelingen. Der er også gjort en ekstra indsats, 
bl.a. ved voksenintroduktion og voksentræning hele sæsonen. Formanden nævnte også, at det er vigtigt at 
indsluse nye medlemmer i de sociale cirkler, hvilket vi gør til en vis grad, men hvilket vi uden tvivl kan blive 
endnu bedre til.

Medlemsfremgangen er glædelig i sig selv, men i endnu højere grad, fordi den kommer efter en lang 
periode med vigende medlemstal, ikke kun i RTK, men generelt i tennissporten. Formanden reflekterede 
også over, hvordan vi kan få flere medlemmer både til at komme og til at blive og påpegede herunder, at 
det ikke kun er et spørgsmål om det sportslige, men også det, der ligger omkring det, f.eks. fysiske rammer 
og det sociale. 

Under aktiviteter blev en række tiltag for seniorafdelingen nævnt, herunder standerhejsning, fællesspil, 
træning, tennisambassadører, skægturnering, klubmesterskaber, deltagelse i holdturnering – ikke mindst 
oprykning til eliterækken i 50+ - og venskabsdyst mod Snekkersten. Alle tiltag, som styrker ånden i klubben, 
og som gør medlemmerne tilfredse og stolte. 

På ungdomssiden blev der nævnt en ny entusiastisk (og dygtig) træner og 2 træninger om ugen, men hvor 
vi desværre må konstatere, at det ikke har givet yderligere tilslutning. Kidz Tennis i sommerferien var trods 
det tvivlsomme vejr også med til at øge indsatsen for de unge medlemmer.

Vores store nabo – Ry Hallen – har som bekendt igangsat udvidelse, hvilket til en vis grad vil berøre os. 
Formanden gennemgik de overordnede planer.

Endelig blev arbejdet og status for klubhuset gennemgået, og endelig ibrugtagning forventes at kunne ske 
før eller i forbindelse med standerhejsning 2016. 

Til sidst rettede formanden en varm tak til alle de medlemmer, der har bidraget med større eller mindre 
hjælp gennem sæsonen. Uden dette kunne klubben ikke eksistere. 

Under den efterfølgende korte debat blev der bl.a. spurgt til køkkenfaciliteter i klubhuset, hvor svaret var,  
at der vil være køkken i det store opholdsrum. Der blev også spurgt, om andre alternativer – f.eks. 
samarbejde med andre foreninger i Ry – havde været overvejet, hvilket blev besvaret bekræftende, men 
praktiske forhold talte imod. 

Herefter blev beretningen godkendt.



• Regnskab

Peter Thomsen gennemgik regnskabet, som udviste et driftsoverskud på ca. 8.000 kr. Heri er ikke indregnet 
udgifter til etablering af klubhuset, idet disse føres direkte på balancen som en investering/aktiv. 

Det blev påpeget, at den høje likvide beholdning på ca. 215.000 kr. vil blive voldsomt reduceret i det 
kommende år p.g.a. etablering af det nye klubhus. Dels vil der skulle bruges 125.000 kr. som oprindeligt 
planlagt, dels er det nødvendigt at bruge yderligere 50.000 kr. på facadebeklædning. 

Regnskabet er godkendt af revisor, men desværre ikke fysisk underskrevet af ham på tidspunktet for 
generalforsamlingen. Dette blev accepteret af generalforsamling og dirigent mod at underskrift skaffes 
hurtigst muligt, og dermed var regnskabet godkendt.

• Budget

Dette blev gennemgået som en integreret del af regnskabsgennemgangen og taget til efterretning. Det blev 
understreget, at den nye bestyrelse vil se på budgettet og eventuelt foretage omprioriteringer. 

• Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

• Valg af bestyrelse

Peter Thomsen blev genvalgt, mens Lærke Klitgaard og Hanne Post blev nyvalgt. Marco Biondi og Torben 
Svejgård var ikke på valg.

Jette Hauberg-Lund blev valgt som suppleant.

• Valg af revisor

Peter Hassing blev genvalgt som revisor og Bent Søndergård som suppleant.

• Eventuelt

Der blev spurgt, om det ikke ville være mere rigtigt at vælge formanden direkte på generalforsamlingen i 
stedet for som nu, hvor bestyrelsen konstituerer sig selv. Der er for og imod, men bestyrelsen vil overveje 
og eventuelt komme med forslag til de nødvendige ændringer af vedtægterne på næste generalforsamling.

Sam Eyde efterlyste én eller flere, der er ”professionelle” inden for farve m.h.p. at hjælpe omkring valg af 
farver til klubhusets facade.

Herefter blev generalforsamlingen hævet, og de fremmødte gik over til vinsmagningen, som traditionen tro 
forløb i en mere og mere højrøstet atmosfære! 

Referat ved Torben Svejgård

Godkendt af dirigenten



Bent Søndergård


