
Referat af generalforsamling i Tennisklubben Ryvang, afholdt den 17. april 2021 kl. 18. 

Der var 30 deltagere. 

Punkt 1 – Valg af dirigent 

Lars Thykier blev foreslået af bestyrelsen. Han blev valgt uden modkandidater. 

Han takkede for valget og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var blevet lovligt varslet, idet 
indkaldelse blev udsendt den 14. januar til afholdelse den 17. marts. Kravet i vedtægterne er, at indkaldelse 
skal ske 2 måneder før generalforsamlingens afholdelse. Generalforsamlingen er hermed beslutningsdygtig. 

Punkt 2 – Valg af referent 

Øyvind Søltoft blev foreslået og valgt. 

Punkt 3 – Valg af stemmetællere 

Andreas og Pia blev valgt. 

Punkt 4 – Formandens årsberetning til godkendelse 

Formand Michael Mejer afholdt sin beretning. Den kan ses i sin fulde udstrækning på tkr.dk under 
generalforsamling.  

Spørgsmål til beretningen: 

Thomas Kokholm spurgte til omlægning af baner og lys, men dirigenten mente, at spørgsmålet med fordel 
kunne tages op under punktet evt. 

Nicolai Sally hæftede sig ved formandens ord om, at det var intentionen at justere medlemstallet til noget 
mere moderat. Hvad mentes der med det helt konkret? Formanden svarede, at indmeldelser sættes på 
pause så presset på banerne blev mindre. Noget der kunne bidrage til dette var, at et verserende problem 
IT-problem ville blive løst. Sagen er, at passive medlemmer sammen med aktive medlemmer faktisk har 
adgang til booke baner. Det problem vil blive løst snarest. 

Nicolai Sally spurgte om der var fokus på juniorerne. De blev ikke nævnt i beretningen. Formanden svarede 
at træningstilbuddene og juniorcamp ville fortsætte som hidtil. 

Janek Mistowski spurgte om han hørte rigtigt i forhold til at passive kan booke bane, for det mente han ikke 
de kunne. Formanden svarede, at en aktiv kan booke sammen med en passiv, og det skal stoppes. 

Dirigenten takkede for formandens indsats i anledning af, at formanden bekendtgjorde, at han ikke 
genopstillede til bestyrelsen, men blev som medlem af klubben og måske også (spillende?)holdkaptajn for 
førsteholdet. 

Da der ikke var flere spørgsmål, spurgte dirigenten, om formandens beretning kunne godkendes. Ingen 
protesterede, og beretningen blev godkendt med applaus.  



Punkt 5 – Kasserens fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse 

Kasseren Amela Zimmermann fremlagde regnskabet, som kan ses på tkr.dk. 

Kasseren oplyste, at 2020–regnskabet var ekstraordinært, idet det endte med et overskud på ca. 327.000 
kr. Årsagen er selvfølgelig, at en lang række budgetterede udgifter ikke blev afholdt på grund af Corona. 

Thomas Kokholm spurgte, hvad klubbens formue nu er. Kasseren svarede, at formuen ca. beløber sig til 1,2 
mill. kr. 

Nicolai Sally spurgte om de juniorer, der havde betalt til vintertræning, ville få deres penge tilbage, 
eftersom der ikke har været træning siden starten af december? Bestyrelsen ville tage dette under 
overvejelse, herunder om der vil ske tilbagebetaling eller overførsel til sommertræningen. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen, idet dirigenten takkede kasseren for det udførte 
arbejde. 

Punkt 6 – behandling af indkomne forslag 

Der er ikke modtaget forslag i løbet af året. 

Punkt 7 – Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for næste år 

Bestyrelsen foreslog, at kontingentniveauet blev fastholdt således: 

• 100 kr. indmeldelsesgebyr 
• 700 kr. sommerkontingent senior 
• 250 kr. sommerkontingent junior 
• 100 kr. passive medlemmer  

Nicolai Sally konstaterede, at det var et rimeligt niveau, men spurgte om der egentlig var tilstrækkeligt 
grundlag for at beslutte kontingentets størrelse henset til, at det endnu ikke var klart, hvad planerne om 
anlæggelser af hal, hybridbaner og lys blev til? Formanden svarede, at der var mange forskellige scenarier, 
som gjorde at det var vanskeligt at sige, hvad der skulle sættes af til de kommende anlægsarbejder. 

Øyvind spurgte, om det egentlig var besluttet på en generalforsamling, at kontingentet skulle forhøjes, så 
der blev taget højde for mulige kommende anlægsinvesteringer? Formanden svarede, at det måtte 
referenten selv vide, for det var også ham, der var referent sidste år. Dirigenten kunne læse i referatet fra 
sidste år, at der ganske rigtigt blev vedtaget en kontingentforhøjelse med begrundelsen, at ”klubbens 
økonomi skulle polstres til de kommende mulige anlægsarbejder”. 

Nicolai Sally mente, at mange medlemmer ville bakke op om særligt muligheden for at anlægge helårsbaner 
udendørs. Formanden svarede, at den nye bestyrelse ville foretage en analyse af de forskellige muligheder 
(skal det være Red Plus eller Hybrid Clay, lys på banerne osv.) og herefter fremlægge en model til 
beslutning på en ekstraordinær generalforsamling. 

Max Petersen nævnte, at der i gamle dage var et ønske om, at klubben nedsparede, fordi den ikke skulle 
opbygge en formue.  I dag er der sket et paradigmeskifte i retning af, at vinterbaner er et stort ønske og de 



er kommet for at blive. De er vedligeholdelsesfri. Klubben er i den specielle situation, at vi ikke ejer 
banerne, selvom vi betaler for anlæggelsen af dem. Det gør Københavns Kommune, som så er forpligtet til 
at vedligeholde dem. Det har de forsømt de sidste mange år, og det er på tide, at der sker en renovering af 
banerne. Der er et håb om, at kommunen betaler for halvdelen af de nye baner, hvis de slipper for at betale 
for renovering af de gamle.  

Dirigenten konstaterer til referat, at generalforsamlingen anbefaler bestyrelsen at fremlægge en plan og 
indkalde til ekstraordinær generalforsamling. 

Kontingentfastsættelsen blev enstemmigt godkendt.   

Punkt 8 – Bestyrelsens forslag til årets budget til godkendelse 

Kasseren konstaterede, at der blev budgetteret med et underskud på 60.000 kr. 

Det undersøges, hvad årsagen til et højt kontingent til Tennis Øst skyldes. 

Øyvind spurgte hvorfor der egentlig er budgetteret med, at der afholdes tennisrejse i år, når vi ved, at det 
bliver der ikke? Kasseren svarede, at den viden havde vi ikke, da budgettet blev lavet i januar. Der er 
budgetteret som vi plejer. 

Nicolai Sally spurgte om der egentlig tilfalder klubben tilskud fra kommunen på grund af vores 
juniormedlemmer samt døvemedlemmer? Kasseren svarede, at det ingen nævneværdig betydning har. 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget. 

Punkt 9 – Valg af bestyrelse på 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter 

Inden der blevet skredet til afstemning af ny bestyrelse, holdt Michael Breuner tale for den afgående 
formand Michael Mejer. Blandt de mange rosende ord blev nævnt Mejers store energi og initiativlyst, som 
har resulteret i Ryvang Garrosturneringen, halprojekt, og rekruttering af topspillere til klubben. 
Thujahækken blev dog Meiers Waterloo. Der er nogle flasker på vej som tak for indsatsen. 

Som en overraskelse bekendtgjorde bestyrelsen, at klubbens mangeårige formand Lars Tonnesen indstilles 
til at blive æresmedlem. Max fortalte, hvordan Lars kom ind i klubben og deltog i klubbens arrangementer, 
og hvorledes Lars engament i klubben udviklede sig. Lars mange år som formand ser vi alle tilbage på som 
gode og fremgangsrige år for klubben, hvilket hermed bliver påskønnet med titlen som æresmedlem. Lars 
takkede rørt for de mange pæne ord fra Max, og glædede sig i øvrigt til at deltage i bestyrelsesarbejdet igen 
som menigt bestyrelsesmedlem.    

Hele den siddende bestyrelse var villige til genvalg bortset fra Michael Mejer. Det vil sige: Max Petersen, 
Amela Zimmermann, Andreas Schmidt, Michael Brauner, Søren Duvald og Pia Bech Knudsen. Ny opstiller til 
bestyrelsen er Poul Buhl. 

To nye suppleanter kandiderer: Lars Tonnesen og Jørgen Geert-Jørgensen. 

Alle foreslåede kandidater blev valgt enstemmigt uden modkandidater. 



Punkt 10 – Valg af revisorer 

De to siddende revisorer Jan Mistowski og Kim Krogh var villige til genvalg. 

Revisorsuppleanten Klaus Vinding var villig til genvalg. 

De blev alle valgt uden modkandidater. 

Punkt 11 – Eventuelt 

Thomas Kokholm fik endelig lov til at komme til orde med sine mange meninger. Han nævnte, at B93 er i 
fuld gang med at anlægge Hybrid Clay helårsbaner til 25.000 Euro stykket. De er vilde med dem, der 
allerede er blevet lagt. Han advarede mod, at vi venter på tilladelse til at bygge en tennishal før vi går videre 
med helårsbanerne udendørs. Herudover foreslog Thomas, at bestyrelsen tog initiativ til at få etableret en 
rangliste, som vil være til stor hjælp for holdkaptajnerne i deres arbejde med at stille hold. 

Michael Mejer fortalte, at priserne på anlæggelsen af hybridbaner varierede, afhængigt af om klubben selv 
anlagde fundamentet til banerne. Han ville gerne advare mod, at man gjorde som i B93, fordi det på sigt 
ikke holder. B93 havde selv betalt for banerne, vi håbede på, at kommunen kunne være med til at 
finansiere dem. I forhold til rangliste, anbefalede han de apps, der findes på markedet, fx UTR – Universal 
Tennis Rating.   

 Bo Halberg kunne tilslutte sig ønsket om en rangliste, idet klubbens hold godt kunne opfattes lidt 
halvlukkede set udefra.  

Janek Mistowski opfordrede bestyrelsen til at overveje, om vinterkontingentet tilbagebetales delvist, 
eftersom banerne lukkede i starten af december og ikke forventes at blive genåbnet denne sæson. Han 
talte ikke på egne vegne, men på vegne af de mindre bemidlede som fx studerende. Han var desuden ked 
af at det var blevet så svært at booke baner efter kl. 16. 

Øyvind indstillede til, at pengene for vinterkontingent blev i klubbens kasse, så de kunne gøre gavn for alle 
klubbens medlemmer. 

Nicolai Sally indstillede til at Big Box – turneringen blev genindført. 

Kim Krogh Indstillede til at vinterpengene blev i klubbens kasse. 

Thomas Kokholm takkede Bo for støtten til forslaget om rangliste, og gjorde opmærksom på, at det som 
holdkaptajn kunne være vanskeligt at vide, hvem der skulle på hold. En Big Box-turnering kunne ikke gøre 
det ud for en rangliste. 

Bo Halberg kunne godt have ønsket sig, at der i afviklingen af generalforsamlingen blev afsat mere tid til at 
få medlemmernes besyv med.  

Dirigenten beklagede, at vi var kommet i tidnød, og opsummerede, at bestyrelsen havde fået følgende 
opgaver af generalforsamlingen:  

• Der fremlægges en plan om nye hybridbaner på en ekstraordinær generalforsamling.  



• Der arbejdes for en rangliste. 
• Der tages stilling til tilbagebetaling af diverse indendørskontingenter, som følge af hallukningen.  

Dirigenten sagde tak til bestyrelsen for arbejdet i løbet af året. Herefter takkede han for god ro og orden og 
hævede generalforsamlingen. 

 

Referent Øyvind Reebirk Søltoft 

18. marts 2021 
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