
Referat Generalforsamling Tennisklubben Ryvang 23. marts 2022 
1. Valg af dirigent  

Øyvind Reebirk Søltoft blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var varslet og 
indkaldt i henhold til foreningens vedtægter. 

2. Valg af referent 

Thomas Kokholm blev valgt som referent. 

3. Valg af to stemmetællere  

Pia Bech Knudsen og Paul Buhl blev valgt som stemmetællere. 

4 Formandens årsberetning til godkendelse 

Formand Mikael Brauner aflagde sin beretning. 

Formanden redegjorde blandt andet for, at man i bestyrelsen har lavet en ny udvalgsstruktur. Det har 
betydet flere møder, men en mere konstruktiv arbejdsform og bedre opgavefordeling.  

Bestyrelsen er gået aktivt ind i fritidspolitisk arbejde i Københavns Kommune. Kommunen arbejder med en 
helhedsplan for området i Ryparken, der skal skabe samspil mellem idrætsgrenene og de rekreative 
værdier. Etableringen af padletennisbaner har været diskuteret i den sammenhæng. 

TKR har indstillet til kommunen, at et medlem af bestyrelsen skulle have plads i Østerbro Lokaludvalg. 
Mikael Brauner er blevet medlem og kan herfra medvirke til udviklingen af området. 

Under formandens beretning diskuterede generalforsamlingen bl.a. om omfanget af træningstilbud i 
klubben er det rigtige. Klubbens træner Kenneth Schmidt foreslog, at der kunne være potentiale i at lave 
dagtræning for seniorer, der har mulighed for at træne i dagtimerne på hverdage. I takt med at klubben i 
den kommende udendørssæson får hele fire baner med lys, påpegede Kenneth Schmidt også muligheden 
for mere aftentræning. 

Antallet af medlemmer i klubben blev også diskuteret. Der var i 2021 767 medlemmer. Der er pt. en 
venteliste med folk der ønsker medlemskab. Der er ikke vedtaget et loft over, hvor mange medlemmer 
klubben kan tage ind. Bestyrelsen overvåger efterspørgslen på anlægget og åbner gradvist op for nye 
medlemmer i løbet af foråret, hvis man skønner at der er plads. 

Formandens beretning blev taget til efterretning og vedtaget. 

Link til formandens skriftlige beretning i nedenstående link (side 6 og 7): 

https://tkr.klub-modul.dk/cms/Clubtkr/ClubImages/TKR_Aarsregnskab_2021_udkast.pdf 

Link til præsentation på Generalforsamlingen: 

/cms/../cms/Clubtkr/ClubImages/Generalforsamling 2022.pdf 

 

5 Kasserens fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse  



Kasserer Amela Zimmermann fremlagde årsregnskabet. Der er tale om et flot resultat for 2021. Der er et 
overskud på 351.175 kroner. Ifølge kasseren skyldes det blandt andet færre aktiviteter pga. Corona. 
Klubben gået ind i det nye år med en egenkapital på 1. 5 mio. kr. 

Medlem Hans Thyssen spurgte, om man ikke burde skifte Danske Bank ud som foreningens bank med 
henvisning til hvidvaskningsskandalen. Formand Mikael Brauner har selv tidligere været fortaler for et 
bankskifte. Men en undersøgelse viste, at man ikke kunne opnå de samme fordelagtige aftaler i andre 
banker. Et skifte ville betyde, at man skulle betale negative renter af indeståender.  

Årsregnskabet for 2021 blev enstemmigt vedtaget. 

6. Behandling af indkomne forslag 

6.1 Genoprettelse af Ryvang Park ved Søren Bisgaard 

Medlem Søren Bisgaard havde stillet forslag til, hvordan man kunne skabe et grønnere udtryk omkring 
tennisbanerne ved beplantning og samtidig opnå mere fred og færre gener fra de øvrige aktiviteter i 
området. Et element i forslaget er også et forslag om at lave en begrænsning af trafikken på den ene side af 
tennisbanerne ved at etablere porte, som kun medlemmer af TKR har adgang igennem. 

Søren Bisgaard var ikke selv til stede for at motivere forslaget, men det kan ses her: 

https://tkr.klub-modul.dk/cms/Clubtkr/ClubImages/Forslag_GF_22_6.1_og_6.2.pdf 

På generalforsamlingen blev der givet udtryk for, at man forstod intentionen og bifaldt flere af 
elementerne. Men det skønnes urealistisk at gennemføre. 

Formand Mikael Brauner gjorde opmærksom på, at forslaget berører områder, som klubben ikke har 
rådighed over. Der hvor man kan gøre noget for at forbedre området er ved at gå ind i samarbejdet med 
Københavns Kommune om den helhedsplan der er under udarbejdelse for Ryparken. 

Bestyrelsesmedlem Lars Tonnesen påpegede, at nogle af ønskerne i forslaget vil blive opfyldt af det 
idrætshus, som det er besluttet at opføre, hvor bygningen mellem hallerne i dag ligger. Her vil blandt andet 
blive panoramaudsigt udover tennisbanerne fra en terrasse i 1. sals højde. 

Bestyrelsesmedlem Max Petersen påpegede bl.a., at det ville være umuligt med porte set i lyset af, at 
formålet med helhedsplanen er at åbne op i området – ikke lukke. 

Forslaget blev ikke sat til afstemning, fordi man formelt set ikke kan stemme om et forslag, som 
bestyrelsen ikke har bemyndigelse til at føre ud i livet. 
 
6.2 Nyt baneunderlag til indendørshalle i Ryparken ved Søren Bisgaard 

Medlem Søren Bisgaard foreslår, nu hvor planerne om at bygge en tennishal ikke er realiserbar pt., at man 
som et alternativ kunne være at arbejde for, at det eksisterende underlag udskiftes til et mere tennisegnet. 

Søren Bisgaard var ikke selv til stede for at motivere forslaget, men det kan ses her: 

https://tkr.klub-modul.dk/cms/Clubtkr/ClubImages/Forslag_GF_22_6.1_og_6.2.pdf 

Formand Mikael Brauner gjorde opmærksom på, at der her er tale om samme problem som med det andet 
forslag. TKR bestemmer ikke over hallen, men deler den med badminton og Dansk Arbejderidræt.  



Brauner fortalte til gengæld, at bestyrelsen langsomt arbejder på at få indendørsbanen knyttet tættere til 
TKR. Der er blandt andet lavet aftaler med Københavns Kommune om, at man kan benytte den i 
sommerhalvåret som en bane syv. Samtidig arbejder man på at indgå en decideret driftsaftale, der giver 
TKR eneret til hallen. I så fald kan der laves et tennisunderlag. 

Bestyrelsesmedlem Andreas Schmidt gav udtryk for, at han forstår ærgrelsen over ikke at have et rigtigt 
tennisunderlag. Det betyder også, at der ikke kan spilles holdkampe i hallen. 

Generalforsamlingen understregede, at der arbejdes på sagen.  

Forslaget blev ikke sat til afstemning, fordi man formelt set ikke kan stemme om et forslag, som 
bestyrelsen ikke har bemyndigelse til at føre ud i livet. 
 

6.3 Vedtægtsændring  

Bestyrelsen stiller forslag om en vedtægtsændring, der betyder at generalforsamlinger fremover kan 
afholdes elektronisk/virtuelt. 

Ordlyden af det nye punkt §5.12 er som følger: 

”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.” 

Formand Mikael Brauner understregede, at belært af Coronatidens erfaringer, ville man give kommende 
bestyrelser muligheden, men at det kun er i nødstilfælde. Den fysiske generalforsamling er vigtig påpegede 
han. 

Medlem Bente Adler udtrykte bekymring for at formuleringen var for vag, og at det ville være for nemt at 
aflyse den fysiske generalforsamling til fordel for den elektroniske. 

Vedtægtsændringen blev vedtaget med 19 stemmer for og en blank. 

 

7. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for næste år  

Bestyrelsen foreslog kontingentforhøjelse på 100 kroner, således at kontingentet for udendørssæsonen for 
seniorer stiger fra 700 kroner til 800 kroner i 2023, og at kontingentet for børn og unge stiger fra 250 til 300 
kr. 

Formand Mikael Brauner begrundede det med, at det er godt at have likvide midler til fremtidige 
ubekendte udgifter. For eksempel skal banerne omlægges, og såfremt der opstår en mulighed for at bygge 
en tennishal, giver det mulighed for at slå til hurtigt uden at skulle optage store lån. 

Thomas Kokholm mente, forhøjelsen var unødvendig, når klubben i 2021 havde et pænt overskud, og der 
allerede er en stor opsparing. 



Bente Adler understregede, at det er vigtigt at TKR fortsat skal være en billig tennisklub for alle, og udtrykte 
bekymring for, at klubben kan komme i en situation, hvor man skal betale renter for at have penge stående 
i banken. 

Jan Mistowski foreslog, at klubben kunne øge indtægterne ved at indføre dagmedlemsskab, som man 
kender det fra bl.a. golfklubber. Dermed kan man få noget ud af uudnyttet banekapacitet i dagtimerne. 

Forslaget om kontingentforhøjelse blev vedtaget med 14 stemmer for, 3 imod og tre var hverken for eller 
imod. 

 

8. Bestyrelsens forslag til årets budget til godkendelse  

Budgettet enstemmigt godkendt. 

Se budget i præsentationen på GF her: 

/cms/../cms/Clubtkr/ClubImages/Generalforsamling 2022.pdf 

 

9. Valg af bestyrelse  

Hvert år vælges 7 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

Mikael Brauner, Pia Bech Knudsen, Amela Zimmermann, Paul Buhl Jørgensen og Søren Oskar Duvald 
genopstillede og blev genvalgt. 

Max Petersen og Andreas Schmidt genopstillede ikke. I stedet blev Tina Adrian og Jacob Hintz valgt. 

Suppleanterne Lars Tonnesen og Jørgen Geert Jørgensen blev genvalgt. 

Formand Michael Brauner takkede i særlig grad Max Petersen for sin mangeårige kompetente indsats i 
bestyrelsen. 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Jan Mistowski og Kim Krogh blev genvalgt som revisorer. Hans Thyssen blev valgt som revisorsuppleant. 

11. Eventuelt  

Under eventuelt blev det diskuteret, om klubben skal indgå et samarbejde med Københavns Kommune om 
etableringen af to padletennisbaner langs bane 3 og bane 4. 

Ideen er kommet op i forbindelse med helhedsplanen for området. TKR har ønsket at etablere en ekstra 
tennisbane, hvilket kommunen i første omgang har sagt nej til. Til gengæld har Københavns Kommune et 
ønske om padletennis og vil gerne lade TKR stå for etablering og drift. 

Bestyrelsen har set det som en bold, de skal gribe. Formand Mikael Brauner fortalte, at etableringen af to 
padletennisbaner vil koste omkring 950.000 kr., men at der er gode indtægtsmuligheder for klubben på 
driften. 

Generalforsamlingen gjorde blandt andet opmærksom, at der kan være gener forbundet padletennis. 
Blandt i form af støj. 



Generalforsamlingen gav til gengæld bestyrelsen et klart mandat til at gå videre med en undersøgelse af 
ideen. Forsamlingen så det som en fordel, at TKR tager ejerskab til projektet, fremfor at andre aktører 
kommer på banen. Forsamlingen opfordrede til gengæld til, at bestyrelsen i den forbindelse fortsat 
arbejder på at få opfyldt andre ønsker, især ønsket om en ekstra tennisbane. 

Et medlem rejste under eventuelt forslaget om, at bestyrelsen arbejder på at etablere mere hyggelige 
siddemuligheder for medlemmerne uden for banerne. Forsamlingen anerkendte, at der er behov for 
attraktive siddemuligheder og bifaldt forslaget. 

 

Referent  

Thomas Kokholm 

 


