
Tennisklubben Ryvang

Generalforsamling 
Onsdag den 23. marts 2022 kl. 18.00

Huset - Salon K
Rådhusstræde 13, 1466 København



Velkommme ved Mikael Brauner



Dagsorden
1)   Valg af dirigent
2)   Valg af referent
3)   Valg af to stemmetællere
4)   Formandens årsberetning til godkendelse
5)   Kasserens fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
6)   Behandling af indkomne forslag

- 6.1 Genoprettelse af Ryvang Park ved Søren Bisgaard
- 6.2 Nyt baneunderlag til indendørshallen i Ryparken ved Søren Bisgaard
- 6.3 Vedtægtsændring

7)   Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for næste år
8)   Bestyrelsens forslag til årets budget til godkendelse
9)   Valg af bestyrelse på 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (hvert år)
10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (hvert år)
11) Eventuelt

- Drøftelse af ønsker om etablering af padel-baner i TKR



1) Valg af dirigent v/ Mikael Brauner

Bestyrelsen har ønsket Øyvind Søltoft som dirigent.

Kan generalforsamlingen godtage dette?



FORMALIA | v/ Øyvind Søltoft

Første indkaldelse udsendt den 19. januar 2021.

Regnskab og beretning blev lagt på hjemmesiden den 9. marts 2022 og 
endelig indkaldelse sendt ud på mail den 9. januar 2022.

Der er således formelt varslet og indkaldt korrekt.



Dagsorden v/ Øyvind Søltoft
1)   Valg af dirigent
2)   Valg af referent
3)   Valg af to stemmetællere
4)   Formandens årsberetning til godkendelse
5)   Kasserens fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
6)   Behandling af indkomne forslag

- 6.1 Genoprettelse af Ryvang Park ved Søren Bisgaard
- 6.2 Nyt baneunderlag til indendørshallen i Ryparken ved Søren Bisgaard
- 6.3 Vedtægtsændring

7)   Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for næste år
8)   Bestyrelsens forslag til årets budget til godkendelse
9)   Valg af bestyrelse på 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter (hvert år)
10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (hvert år)
11) Eventuelt

- Drøftelse af ønsker om etablering af padel-baner i TKR



2) Valg af referent v/ Øyvind Søltoft

Thomas Kokholm har meldt sig.

Kan generalforsamlingen godtage dette?



3) Valg af to stemmetællere v/ Øyvind Søltoft

- Pia Bech Knudsen har meldt sig.

- Paul Buhl har meldt sig.

Kan generalforsamlingen godtage dette?



4) Formandens beretning v/Mikael Brauner

Den skriftlige ledelsesberetning er at finde i årsregnskabet, som blev lagt på 
hjemmesiden den 9. marts 2022.



Bestyrelsens arbejde

• Etablering af en ny bestyrelse
• Etablering af et forretningsudvalg
• Etablering af en udvalgsstruktur (de næste slide)
• Heftigt bestyrelsesår med mange møder
• Skabe normalitet på trods af covid
• Gå aktivt ind i fritidspolitiske arbejde i Københavns Kommune
• Mange indsatser i alle udvalg (de næste slides)
• Udviklingen i medlemsantal



Præsentation fra udvalg og bestyrelsen

1) Bestyrelsen 
2) Aktivitetsudvalget
3) Udviklingsudvalget
4) Spiller- og holdudvalg
5) Træningsudvalget
6) Baneudvalget
7) Rejseudvalget



Aktivitetsudvalget 2021
1. Åben bane søndag 14-16: for let øvede til øvede fortsatte som før. Der var generelt god 

tilslutning. Vi forsøgte at udvide med en ekstra time /bane for begyndere. Men der var kun 
sparsomt fremmøde så vi tog det af kalenderen igen.

2. Fredagsbar. Vi introducerede et helt nyt event nemlig fredagsbar-træning kl 16-19, som blev 
afholdt 2 gange. Vi havde Kenneth og Andreas som trænere på 4 baner og der var fuldt booket, 
Efterfølgende var der sandwich, øl, vand og drinks. Det blev en stor succes, som vi regner med 
at gentage næste år.

3. Smørrebrød + tennis. Doubleturnering arrangeret af Max med dejlig smørrebrød og frit spil på 
4 baner.

4. Hvidvins og smørrebrøds mixdouble turnering. Arrangementet blev ramt lidt af vejrlig 
udfordringer, så vi startede indendørs og senere (efter ihærdig indsats (Judith) blev banerne 
tørret) og vi gik udenfor. Vi afsluttede med højtbelagt smørrebrød og god vin. Det endte med at 
blive rigtigt hyggeligt ,trods den lidt tunge start med regn.

5. Beginners day: Endnu et nyt event hvor vi inviterede klubbens nye medlemmer, samt vores 
trænere til spil med efterfølgende frokost. Stemningen var i top og der blev udvekslet 
kontaktinfo imellem spillerne. Det håber vi også at kunne gentage næste år.

6. Julehygge. Ultimo november stod Søren for en minitennis skumbolde turnering i Ryparkhallen. 
Der blev spillet med point, med gaver til vinderne. Rigtig sjovt arrangement



Udviklingsudvalget 

1) Ansøgning om og etablering af banelys på bane 1 og 2 
2) Afprøvning af bane 7 i sommerperioden
3) Ansøgning og gennemførelse af omlægning af bane 5 og 6 til 
helårsbaner
4) Involvering i Kultur Øst og det fritidskulturelle arbejde på Østerbro
5) Samarbejde med de andre klubber med driftsaftaler



2022 2023 2024

Drift af Ryparken-hallen 

Løbende udskiftning af baner (evt. hybrid)

Afklaring af ønsker og mulighed for 1-2 padelbaner
(Helhedsplanen for området Ryvang går politisk i gang i 2022)

Projekt Indendørsbaner i 
sommerhalvåret

NY indendørshal
(Kræver at grund findes)

Projektidéer 
Imødekommet
Imødekommet og afsluttet

Udviklingsudvalget
- fokus 2022 og frem

Marts 2022

Omlægning til hybrid bane 5 og 6

NY udendørskultur
(Vi skal skabe en kultur, hvor vi spiller og træner tidligere og længere på året)



Spiller- og holdudvalget 2021

1. 1 hold i 2. division 
2)   3 hold i serierækkerne 
3) 2 hold i Plus40-rækkerne 
4)   Afvikling af 2 runder med Big BOX 

• forventer at give Big Box en tur mere i 2022
• feedback fra generalforsamlingen

5)  Ønske om mere åbenhed over for nye spillere, der ønsker at spille på hold 
• forsøgte at sikre åbenhed, så dygtige spillere kan komme til at spille
• holdkaptajnerne har forpligtelse til at afprøve nye spillere

6)  Klubmesterskaberne
• juniorrækken, familiefejde i a-double, åbne grupper



Træningsudvalget 2021

• Vi har opretholdt det traditionelle træningstilbud både sommer og vinter. Seniorerne har haft 7 hold både 
sommer og vinter – om sommeren også den åbne træning lørdag eftermiddag. Juniorerne har haft 6 hold 
om sommeren og 5 hold om vinteren.

• Derudover har vi haft et træningstilbud for turneringsholdene hver onsdag om sommeren og også søgt at 
kunne give det gennem vinteren, men det har været svært at skaffe banetider på gode baner.

• Gennem året har der været arrangeret supplerende værksteder med særlige temaer og niveauer.
• Det er bestyrelsens opfattelse, at udbuddet nogenlunde modsvarer behovet. Der er tale om en balance 

mellem den trænerstab vi råder over, de penge vi sender efter træningen (vi kører med lave priser + 
ekstern baneleje) og den banekapacitet vi føler, der kan afsættes i prime time.

• Vi har prioriteret: at der er et passende tilbud til juniorerne, som både skal i gang og mest spiller i 
træningssammenhæng, et passende tilbud til begyndere og let øvede, hvor det er vigtigt med et 
startgrundlag og så også lidt til turneringsholdene og de øvrige medlemmer.

• Vores trænerstab består af Kenneth Schmidt, cheftræner, Ole Nørgaard Jensen, Andreas Schmidt og 
Rebecca Vocale (ny).

• Vi vil i træningsudvalget være åbne over for at udvikle træningstilbuddet efter ønsker og gode ideer. Og vi 
må nok også se i øjnene, at selvom vi måske slipper for covid fremefter, så kan der være andre 
udfordringer i form af ombygninger i Ryparken.



Baneudvalget 2021

• Opgraderet udstyr
• Har styrket kontakten med HP
• forårsklargøring
• løbende over SMS

• Afventer ny aftale om forårsklargøring efter etablering af helårsbaner 
med henblik på en tidlig opstart hvert år (under fornuftigt hensyn til 
banerne)
• Vurderer at banerne var rigtig gode (efter en lidt skidt start)
• Forskønnelse - blomsterkasser og træ



Rejseudvalget 2021

• Rejser aflyst grundet covid
• Planlægning af rejsen 2022



Udvikling i medlemstallet

2017 2018 2019 2020 2021

Antal medlemmer 610 674 747 814 767 *

Heraf juniorer 74 88 104 125 114

Venteliste - - - 75 187

*Passive medlemmer er trukket ud af samlede antal medlemmer



Spørgsmål til beretningen

Kan generalforsamlingen godkende beretningen?



5) Kasserens fremlæggelse af Årsregnskab
v/ Amela Zimmermann
Positivt resultat på 350 tkr., som primært skyldes: 
• Indtægtssiden - forhøjet kontingent med 100 kr., lidt større tilskud fra KK og øget antal medlemmer
• Udgiftssiden - færre aktiviteter grundet corona samt ingen tennisrejse 

R2021 B2021
DIFF 

ift. budget

INDTÆGTER 961.189 804.000 157.189
UDGIFTER 610.014 870.610 -260.596
RESULTAT 351.175 -66.610



5) Kasserens fremlæggelse af Årsregnskab
v/ Amela Zimmermann
• Balance 
Aktiver består primært af likvider i banken 
Passiver udgøres primært af EK

2021 2020
Aktiver 1.637.136 1.234.683
Tilgodehavender 61.500 7.000
Likvide beholdninger 1.575.636 1.227.683
Danske Bank - Driftskonto 972.501 624.248
Danske Bank - Separat konto 603.135 603.435

Passiver 1.637.136 1.234.684
Egenkapital 1.547.055 1.195.879
Offentlige myndigheder 20.719 32.749
Anden gæld 69.363 6.056



6.1) Genoprettelse af Ryvang Park 
v/ Søren Bisgaard

I de senere år har tennisanlægget gradvist ændret karakter fra at være forholdsvis afskærmet med træer mod nord/øst og beplantning 
mod syd/øst til i stedet at være et meget "åbent" landskab. Dette skyldes, at næsten alle træerne og beplantningen omkring banerne er 
fjernet, idet man i stedet har anlagt kunstfodboldbaner, beachvolleybaner mm.

Grundlæggende har det medvirket til, at “udtrykket” af anlægget har ændret sig, og at man som tennisspiller i langt højere grad føler sig 
forstyrret på banen af elementer uden for banen. Det er både ift. ”trafikken” omkring anlægget fra fodboldspillere og andre, men også 
særligt ift. støjen fra omkringliggende aktiviteter, hvor fodboldspillerne og andre hang arounds medtager beatboxes, så man relativt 
ufrivilligt bliver tvangstilhører til rytmer af ikke altid lige underholdende “baggrundsmusik”. Endelig er anlægget blevet langt mere 
vindfølsomt, hvilket bestemt ikke er til det gode, da Ryparkens anlæg altid har været forholdsvis meget udsat ift. vind pga. det store areal 
af fodboldbaner vest for anlægget.

For at afskærme banerne mod støj, aktiviteter og vind stilles der forslag om, at klubben arbejder for en genbeplantning af træer og høje 
buske ikke bare mod nordøst og syd, men rundt om hele anlægget. En afkærmning og beplatning vil medvirke til at løfte det visuelle 
udtryk for anlægget og øge spilleglæden på anlægget, da klubbens medlemmer vil føle sig mere ugenerede på banerne og vil nyde godt af 
et “grønt” frem for urbant udtryk. Som supplement til beplantningen foreslås det at indføre en aflukket port både ved 
indgangen/udgangen til banerne ved klubhuset og ved indgangen/udgangen ned til fodboldbanerne og i stedet etablere en sti uden om 
banerne/anlægget til andre brugere.

Løsningen indbefatter, at der udarbejdes en plan for, hvordan man kan plante træer (f.eks. Thujaer) eller høje buske rundt om hele 
anlægget samt at der indføres en løsning med en lukket port ved begge indgange, som kun tennisspillerne har nøglekort/kode til. Det 
foreslås, at klubben entrerer med et arkitektfirma og kommunen ift. at lave en langtidsholdbar løsning, som både løfter det ”grønne” 
udtryk for anlægget og tilhørende beboere samt adresserer de nævnte forhold. Såfremt man stadig drøfter en renovering af det 
eksisterende klubhus, vil det være oplagt at bringe disse forhold i spil her. 



6.2) Nyt baneunderlag til indendørshallen i 
Ryparken v/ Søren Bisgaard

Der har tidligere været planer om at oprette en ny indendørshal til tennis i Ryparken, hvilket efter sigende er blevet 
skrinlagt - formentlig pga. økonomien. Et alternativ til at bygge en helt ny hal kunne være at arbejde for, at det 
eksisterende underlag udskiftes med et mere tennisegnet underlag. Et mere egnet tennisunderlag vil øge spilleglæden 
indendørs for klubbens medlemmer. Endvidere vil det medvirke til, at skiftet mellem grus og indendørs opleves mindre 
markant og det ville åbne op for bedre træningsmuligheder for klubbens medlemmer – både på amatør og holdniveau. 
Det vil også muliggøre, at der kan spilles holdkampe i hallen frem for nu (eller tidligere?), hvor klubben måtte leje sig ind
hos andre klubber.

Der stilles forslag om, at bestyrelsen arbejder for en løsning, hvor det eksisterende underlag i Ryparkens indendørshal 
udskiftes ved enten at udskifte det eksisterende gulv, eller at der alternativt lægges et nyt mere tennisegnet 
tennisunderlag oven på det eksisterende gulv. Økonomisk må det være langt billigere at udskifte underlaget end at bygge 
en helt ny hal.

Samtidig stilles der forslag om, at hallen alene skal anvendes til tennis fremadrettet, og at TKR går i dialog med kommunen 
om en løsning. Dette indebærer, at badmintonbanerne i den ene hal nedlægges. Det kunne overvejes at foreslå, at 
tennisbanerne i Svanemøllen i stedet inddrages og laves om til badmintonbaner, såfremt der er ønske om at oprette 
antallet af badmintonbaner. Såfremt hallen ændres til en 100 pct. tennishal vil det øge kapaciteten om vinteren og vil åbne 
op for nogle helt andre spillemuligheder for medlemmerne. Eksempelvis kan tiderne udbydes som faste banetimer eller 
man kunne hæve prisen for et indendørsmedlemskab og åbne op for bookinger af tider indendørs som supplement eller i 
stedet for den nuværende ordning. Hallen ville også kunne bruges hele året af TKR.



6.3) Vedtægtsændring 
v/ Mikael Brauner

Forslag til nyt punkt til vedtægterne:

§ 5.12:
Bestyrelsen kan bestemme, at generalforsamlingen afvikles helt eller delvist 
elektronisk, hvis afviklingen af generalforsamlingen ved fysisk fremmøde 
forhindres af udefra kommende omstændigheder. I givet fald skal bestyrelsen 
sikre, at generalforsamlingen afvikles ved brug af et elektronisk system, der 
sikrer en betryggende deltagelse og afvikling, og der skal informeres nærmere 
herom i indkaldelsen til mødet. Bestyrelsen kan i en sådan situation foretage 
de fornødne afvigelser fra de fastsatte regler for generalforsamlingen, men kun 
i det omfang dette er nødvendigt for at sikre mødets gennemførelse. 



7) Kontingent og indmeldelsesgebyr 
v/ Mikael Brauner

Bestyrelsen foreslår, at:

- Fastholde indmeldelsesgebyret på 100 kr.
- Øge sommerkontingentet til 800 kr. (senior)
- Øge sommerkontingentet til 300 kr. (junior)
- Fastholde det passive medlemskab på 100 kr.

Forøgelsen skyldes, som tidligere nævnt, at vi har trukket på vores likvide midler i forbindelse 
med etableringe af to helårsbaner, og at det er bestyrelsens ønske at fremtidssikre klubben 
til yderligere omlægning af udendørsbaner samt evt. etablering af padelbaner og/eller 
mulighed for indendørshal, etablering af nye kulturer omkring helårsbanerne osv. 



8) Bestyrelsens forslag til årets budget til 
godkendelse v/ Amela Zimmermann

Indtægter - budget 2022

Indtægter R2021 B2021 B2022
Kontingenter 473.600 372.500 473.600
Tilskud 347.544 310.000 250.000
Andre indtægter 140.045 121.500 140.045
Indtægter i alt 961.189 804.000 863.645



8) Bestyrelsens forslag til årets budget til 
godkendelse v/ Amela Zimmermann, fortsat

Udgifter – overblik 

Udgifter R2021 B2022
Direkte medlemsudgifter m.v. 515.472 685.623

Ledelse- og administrationsomkostninger i alt 94.216 122.560

I alt 609.688 808.183



8) Bestyrelsens forslag til årets budget til 
godkendelse v/ Amela Zimmermann, fortsat

● Udgifter 

Direkte medlemsudgifter m.v. R2021 B2021 B2022
Stævnevirksomhed 102.419 130.000 91.500
Tennisrejse 0 70.000 88.123
Tilsluttede forbund 86.828 80.800 89.500
Materiel, baneleje og trænerhonorar 326.225 485.000 416.500
Direkte medlemsudgifter i alt 515.472 765.800 685.623



8) Bestyrelsens forslag til årets budget til 
godkendelse v/ Amela Zimmermann, fortsat

● Udgifter

Ledelse- og administrationsomkostninger R2021 B2021 B2022
Møde og repræsentationsudgifter 16.853 27.500 33.500
Reklame 0 10.000 10.000
Administrationsomkostninger 77.363 67.060 79.060
Ledelse- og administrationsomkostninger i alt 94.216 104.560 122.560



8) Bestyrelsens forslag til årets budget til 
godkendelse v/ Amela Zimmermann, fortsat

● Årets resultat

R2021 B2021 B2022
Årets resultat 351.176 -66.710 55.112



9) Valg af bestyrelse på 7 bestyrelsesmedlemmer
og 2 suppleanter (hvert år) v/ Øyvind Søltoft

Valg af bestyrelse på 7 bestyrelsesmedlemmer:

Kandidaturer:

Amela Zimmerman | Søren Duvald | Mikael Brauner | Pia Bech Knudsen | 

Paul Buhl | Tina Adrian | Jacob Hintz|   

Valg af 2 suppleanter:  

Kandidaturer:

Lars Tonnesen | Jørgen Geert-Jørgensen

Er der opbakning til dette?



Valg af 2 revisorer: 

Kandidaturer:

Jan Mistowski
Kim Krogh

Valg af 1 revisorsuppleant:

Kandidatur:

Hans Thyssen

Er der opbakning til dette? 

10) Valg af revisorer v/ Øyvind Søltoft



Punkter
● Drøftelse af ønsker om etablering af padel-baner i TKR ved Mikael Brauner

● Andre forslag

11) Eventuelt



Tak for denne gang


