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Referat af ATKs ordinære generalforsamling torsdag den 28. 
januar 2010 kl. 19.30 i klubhuset på Genforeningspl adsen 

 
Dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent    
2. Protokol og beretninger    
3. Regnskab    
4. Budget    
5. Indkomne forslag    
6. Valg    

 a. Formand Henning Poulsen  (valg for 2 år) 
 b. Sekretær Ole Juhl  (valg for 2 år) 
 c. Ungdomsleder Allan Bruun  (valg for 2 år) 
 d. Eliteudvalgsformand Steen Elsborg  (valg for 2 år) 
 e. Bestyrelsessuppleant Thue Jensen  (valg for 2 år) 
 f. Revisor Mogens Vendelbo  (valg for 2 år) 
 g. Revisorsuppleant Bruno Hasselberg  (valg for 2 år) 
 h. Spilleudvalg Lars Husby  (valg for 2 år) 

   John Roy Vesterholm  (valg for 2 år) 
   Hanne Busk  (valg for 2 år) 
   Jan Nygaard Jensen Ønsker ikke genvalg (valg for 1 år) 
 i. Spilleudvalgssuppleant Allan Bruun Ønsker ikke genvalg (valg for 2 år) 
   vakant  (valg for 1 år) 
7. Eventuelt    
 
Ad 1 Valg af dirigent : Formanden Henning Poulsen bød velkommen til generalforsamlingen 
og udbad sig forslag til en dirigent. Bestyrelsen foreslog Henrik Ravnild, og han blev valgt. 
Henrik takkede for valget og konstaterede generalforsamlingens lovlighed. Derefter blev 
dagsordenen godkendt. 
Henning udtalte mindeord om Michael ”Spids” Christiansen.  
 
Ad 2 Protokol og beretninger :  
Formand Henning Poulsen  havde følgende supplerende bemærkninger til sin skriftlige 
beretning:   
Henning omtalte ATK-Nyt, der for første gang er blevet trykt i farver. Takkede Bruno 
Hasselberg for hans besparelse på udsendelsen. Små ændringer i papirvalget og et par 
beskæringer gjorde, at klubben kunne spare over 7.000.- kr. i porto. 
Takkede endvidere alle, der i årets løb havde udført et godt stykke arbejde for ATK. 
 
Formanden glædede sig over de fine resultater klubbens hold havde opnået i sæson 2009.  
 
Et meget flot resultat vedrørende omlægningen af vore baner 1 – 4 blev efterfølgende nævnt. 
Særlig at udgiften til et avanceret vandingsanlæg blev betalt af kommunen. ATK var indstillet 
på at være med i en økonomisk andel, men formanden mente, at man på grund af de store 
vanskeligheder, som vi havde haft i 2 sæsoner, fik anlægget overdraget uden udgift for 
klubben. 
 
ATK´s udviklingsplan: Overborgmesteren og Borgmesteren for Kultur og Fritid var blevet 
kontaktet, idet vi nu ansøger om at få flere baner på Genforeningspladsen. Der forelå svar fra 
begge borgmestre, og vi er blevet kontaktet af Teamchef Erik Hansen, der nu går i gang med 
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at undersøge, hvad det vil koste at få 2 nye tennisbaner. Efterfølgende skal klubben så i 
dialog med kommunen om planerne. 
 
Vi er i gang med at etablere et samarbejde med Borup Tennis Klub. Vi ville godt, at Borup 
kom med i vores Booking System, således at deres bane kunne bruges mere, end den gør i 
øjeblikket. Borups medlemmer vil så være bedre stillet med hensyn til at booke baner over 
nettet. Generalforsamlingen i Borup skal til marts afgøre, om man vil være med. 
 
Efter en medlemsaften i ATK ser det ud til, at vi endelig kan starte et Sponsorudvalg. Et 
område i klubben, som ikke har været tilfredsstillende. Bestyrelsen venter spændt på, hvordan 
hele projektet bliver løst. 
 
Formanden omtalte vort medlem, der hjælper med at holde vore mellemgange, således at der 
altid er pænt på vort område. Mange medlemmer er ikke gode til at rydde op efter sig. Vi 
fortsætter med vores gode hjælp, og måske kan det være medvirkende til, at alle er bedre til 
at passe på vore ting. 
 
Et ønske om flere baner om onsdagen til Hyg-Ind vil blive diskuteret i løbet af 
generalforsamlingen. 
 
Ordet blev overdraget til dirigenten. 
 
Formanden for spilleudvalget Lars Husby  henviste til sin skriftlige beretning.  
Lars omtalte derefter resultaterne for de forskellige hold, motionstræning samt 3.-7. 
holdstræning. I år var der nye mestre i single: Ali Shabib og Anja Lux. 
 
Formanden for eliteudvalget Steen Elsborg   var stolt af eliten og dens udvikling og synes 
også, at resten af klubben kunne være det. Eliten består af en stor gruppe af gode spillere 
med godt kammeratskab. De har et godt forhold til klubbens øvrige medlemmer.  
For første gang i klubbens historie er vi i 1. division både indendørs og udendørs. 
Der arbejdes seriøst på at blive i 1. division. Spillerne på holdet, specielt på herresiden, er 
opvokset i ATK. 
 
Formanden for ungdomsudvalget Allan Bruun  fortalte om sæson 2009: 
Skoleprojekt på 3 skoler med gode tilbagemeldinger, minitennis på flere skoler. Man kan se 
mere om dette projekt på skoletennis.dk  
Martin Olsson er ansat som projektleder. Det går godt med projektet. Samtidigt er han med til 
at registrere vore juniormedlemmer. 
Der vil blive arbejdet videre med fundraising i samarbejde med vores nye fundraisingudvalg. 
 
Allan omtalte derefter vores projekt med 2 nye baner på Genforeningspladsen. Planen er at 
vende bane 9 og 10 og derved få i alt 4 baner med kunstgræs, heraf nogle af dem med 
minitennis. 
 
Alle beretningerne blev vedtaget. 
 
Ad 3 Regnskab : LK gennemgik det omdelte regnskab. 
Vi får bl.a. tilskud fra TC (Team Copenhagen), andre projekter og kommunen. 
Ang. ATK hallen betaler ATK forsikringen, fordi den er momsfri. 
 
Regnskabet blev vedtaget. 
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Ad 4 Budge t: Henrik foreslog, at punkt 4 samt bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse 
blev behandlet under et. 
LK forelagde budget 2010 og forklarede de forskellige poster. Vi skal kunne dække udgifterne 
til hallen i et år. 
Henning motiverede forslaget til kontingentforhøjelse. Vi har en garantiforpligtelse over for 
ATK-hallen, der er også planer for udvidelse af antallet af baner. Kontingentet er ikke steget 
siden 2001, og desuden har der været de almindelige prisstigninger. 
 
Budgettet blev taget til efterretning, og derved var kontingentforhøjelsen vedtaget. 
 
Ad 5 Indkomne forslag : Bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse blev behandlet under 
punkt 4. 
 
Ad 6.  Valg: Følgende blev valgt uden modkandidater:  

 
  

Formand Henning Poulsen  (valg for 2 år) 
Sekretær Ole Juhl  (valg for 2 år) 
Ungdomsleder Allan Bruun  (valg for 2 år) 
Eliteudvalgsformand Steen Elsborg  (valg for 2 år) 
Bestyrelsessuppleant Thue Jensen  (valg for 2 år) 
Revisor Mogens Vendelbo  (valg for 2 år) 
Revisorsuppleant Bruno Hasselberg  (valg for 2 år) 
Spilleudvalg Lars Husby  (valg for 2 år) 
 John Roy Vesterholm  (valg for 2 år) 
 Hanne Busk  (valg for 2 år) 
 Ann Køllgaard Nyvalg (valg for 1 år) 
Spilleudvalgssuppleant Allan Bruun  (valg for 2 år) 
 Vakant  (valg for 1 år) 
 
Ad 7. Eventuelt:  
Ann forklarede Hyg-inds forslag. De ønskede 5 baner i ca. 3 timer hver onsdag aften. 
HP sagde nej til forslaget om onsdagen, men ville gerne være med til at finde andre 
muligheder. Foreslog søndag aften som en mulighed, men det blev afslået. 
Bane 10 er en mulighed fra kl. 17.30. 
Ravnild foreslog kontakt efter generalforsamling, hvilket alle accepterede. HP tager 
kontakt til Borup for at høre, om de vil deltage i Hyg-ind. 
Poul Tonni foreslog, at forslag til generalforsamlingen blev lagt på nettet. 
  
Henrik Ravnild takkede for god ro og orden og gav ordet til HP, som takkede for mange 
gode indlæg og så frem til 1. maj 
 
Der var 20 medlemmer til stede. 
 
 

 

Henrik Ravnild    Ole Juhl 

dirigent     sekretær 

     28. januar 2010 


