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Referat af ATKs ordinære generalforsamling torsdag den 27. 
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. Kasserer Lars Knudsen  (valg for 2 år) 
 b. Næstformand Svend A. Nielsen  (valg for 2 år) 
 c. Bestyrelsesmedlem Karin Munk Petersen  (valg for 2 år) 
 d. Bestyrelsessuppleant Bruno Hasselberg  (valg for 2 år) 
 e. Revisor Thue E. Jensen  (valg for 2 år) 
 f. Revisorsuppleant Ole T. Rasmussen  (valg for 2 år) 
 g. Spilleudvalg Anders Dorph  (valg for 2 år) 

   Ann Køllgaard  (valg for 2 år) 
   Lene Petri  (valg for 2 år) 
   Henrik Nygaard  (valg for 2 år) 
 h. Spilleudvalgssuppleant Vakant  (valg for 2 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. 
 
Ad 2 Protokol og beretninger :  
Formand Henning Poulsen  havde følgende supplerende bemærkninger til sin skriftlige 
beretning:   
2010 blev et flot år for ATK, hvor klubben blev udnævnt til årets Tennis Klub i Danmark – vort 
1. hold fik en kvartalspris i Brh- Husum forenede sportsklubber – kasserer Lars Knudsen blev 
årets idrætsleder, ligeledes i Brh-Husum forenede sportsklubber – Mohammed Shabib 
modtog Ejner Ulrichs rejselegat grundet hans store talent som spiller, nr. 4 ved 
Danmarksmesterskaberne indendørs for seniorer. Det kunne jo også være, at vi i det 
kommende år måske modtager nogle hædersbevisninger. Vi får se. 
Disse tilkendegivelser gør, at ATK bliver kendt i mange kredse. Klubben har et godt navn, og 
det kan måske gavne os i vore bestræbelser for nye tiltag, hvad det så end måtte være. 
ATK-Nyt synes jeg er et utroligt flot produkt. Tak for det arbejde, der er udført for vort blad 
med trykning, billedvalg mm. Vi skal fastholde at udsende bladet 2 gange om året, også selv 
om portoen endnu en gang skal stige. 
Vi har tidligere diskuteret, om ikke det ville være nok med at lade bladet gå ud til vore 
medlemmer via nettet, men lad os nu se, hvordan udviklingen skrider frem. 
Fra HIK og Gentofte Tennis Klub har jeg modtaget meget flotte ord om ATK-NYT. 
Medlemstallet er i 2010 gået en lille smule ned, men totalt over alle vore medlemskategorier 
drejer det sig om ca. 50 medlemmer. Uagtet dette vil man ved det fremlagte regnskab kunne 
se, at økonomien fortsat er i orden. 
Vores kasserer vil om lidt trylle med tallene, forhåbentlig til alles tilfredshed. 
 
På det sportslige er der sket mange gode ting. Vores formand for spilleudvalget Lars Husby 
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og eliteudvalgsformand Steen Elsborg vil være klar til at kommentere den del af klubbens 
aktivitet. 
ATK er som bekendt med i Brugerbestyrelsen på Genforeningspladsen: 
Vi er utilfredse med manglende orientering omkring: Placering af en snowboardbane, et mistet 
tilskud fra telefirmaet 3 G samt en klimarenovering for et stort beløb. Alt dette tages op med 
brugerbestyrelsen. 
Med hensyn til klubbens ansøgning om 2 nye baner + ændring af eksisterende baner 
meddelte Københavns kommune, at man havde overdraget teamchef Erik Hansen sagen til 
videre behandling. Vi fik melding om, at man regnede med en pris på 2 mill. kr. og at man 
skulle have gang i et eller andet så man kunne opnå støtte fra LOA. Da jeg senere spurgte 
hvordan det gik med sagsbehandlingen, meddelte Erik Hansen mig, at vi nok skulle have fat i 
en politiker. Sagen lå nu i en bunke. Mener man godt kunne have orienteret os bedre. 
 
Vi har afholdt møder med Lotte fra Caféen. Vi har fået ny sponsor Head og Ketshop. 
Lotte mangler opbakning. Der er mange, der selv medbringer drikkevarer. Lotte er dog glad 
for Caféen, men medlemmerne støtter ikke nok. 
Vi håber på fortsat støtte fra Arbejdernes Landsbank. Sponsoratet er udløbet, men vi håber 
det bedste. 
Vort sponsorudvalg er i gang med ideer og tanker med hensyn til at få flere sponsorer til at gå 
i fælden. Det er svært, men bestyrelsen håber selvfølgelig, at noget vil lykkes for udvalget. 
 
Søndag den 1. maj er der standerhejsning. Mange glæder sig til, at vi skal i gang udendørs. Vi 
vil annoncere omkring dagen, hvor vi traditionen tro indbyder til hyggeligt samvær. Vi vil starte 
tidligere med salg af buffetkort, så man kan komme på kontoret for at afhente disse kort. Jeg 
håber, at vore sponsorer til 1. maj igen vil være med på dagen. Jeg skal nok komme med et 
lille vers til hver enkelt – 2 vers koster dobbelt op.  
Et andet fast arrangement er Ivan og Per Jørgensens julekomsammen og ikke mindst 
klubbens ”frivillighedsaften” den sidste lørdag i oktober måned. Her siger ATK tak til de 
medlemmer, der i sæsonens løb har været med til at hjælpe på den ene eller anden måde. 
Jeg takker bestyrelsen, spilleudvalget og ikke mindst sekretariatet for et godt samarbejde. 
Ligeledes tak til vore sponsorer – annoncører – revisorer – trænere – holdkaptajner. 
Også en tak til Lotte i Caféen – håber at både du og FGI får et godt samarbejde i den 
kommende sæson. 
Personalet på Genforeningspladsen siger vi ligeledes tak for samarbejdet. 
 
Dette var mine bemærkninger til den skriftlige beretning. 
Ordet er hermed givet til dirigenten. 
 
Charlotte Bak spurgte om flagstang og telefirmaet. HP svarede, at man ønsker at få de lovede 
penge. Brugerbestyrelsen blev ikke orienteret. 
Hans Nedergaard spurgte ang. snowboardbanen. Den bruges jo ikke. 
Henrik Ravnild spurgte, hvad bestyrelsen svarede ang. medbragte drikkevarer. Karin svarede, 
at man ville forsøge at lave flere arrangementer for medlemmerne i Caféen. Steen opfordrede 
til at bakke op om Lotte. Hans Brøchner udtalte, at det er vigtigt, at det er tydeligt, hvornår der 
er åbent i caféen. 
 
Formanden for spilleudvalget Lars Husby  henviste til sin skriftlige beretning. 
Mogens Rodian spurgte, om det var muligt med indendørs motionstræning tidligere på dagen. 
LH vil undersøge sagen. 
 
Formanden for eliteudvalget Steen Elsborg : Truppen er baseret på 3 hold. Mulighed for at 
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arbejde med sit potentiale. 1. holdet har spillet i elitedivisionen for første gang i klubbens 
historie. Røg ud igen, men klarede det fint. Godt kammeratskab. Vi betaler ikke for vore 
spillere, men sammenholdet er vigtigt. Tak til udvalget samt holdkaptajner.  
 
Formanden for ungdomsudvalget Allan Bruun  fortalte om sæson 2010: Der trænes 4 dage 
om ugen. 80 børn træner. Samarbejde med Dragør. En god samling af trænere under Jens 
Seibæks ledelse. 
Vi har fået penge til at fortsætte skoleprojektet. Vi vil forsøge at besøge 12 skoler. 
Der er søgt 100.000 kr. til et fastholdelsesprojekt. 
Mohamed har klaret sig flot ved mange turneringer. 
 
Alle beretningerne blev vedtaget. 
 
Ad 3 Regnskab : LK gennemgik det omdelte regnskab. 
Regnskabet blev vedtaget. 
 
Ad 4 Budget : LK forelagde budget 2011 og forklarede de forskellige poster.  
Budgettet blev taget til efterretning. 
 
Ad 5 Indkomne forslag : Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Dette blev vedtaget.  
Der var derudover ikke kommet forslag til behandling under dette punkt. 
 
Ad 6.  Valg: Følgende blev valgt uden modkandidater:  

 
  

Kasserer Lars Knudsen  (valg for 2 år) 
Næstformand Svend A. Nielsen  (valg for 2 år) 
Bestyrelsesmedlem Karin Munk Petersen  (valg for 2 år) 
Bestyrelsessuppleant Bruno Hasselberg  (valg for 2 år) 
Revisor Thue E. Jensen  (valg for 2 år) 
Revisorsuppleant Ole T. Rasmussen  (valg for 2 år) 
Spilleudvalg Anders Dorph  (valg for 2 år) 
 Ann Køllgaard  (valg for 2 år) 
 Lene Petri  (valg for 2 år) 
 Henrik Nygaard  (valg for 2 år) 
Spilleudvalgssuppleant Ingen valgt  (valg for 2 år) 

 
Ad 7. Eventuelt: CB bad om aflåste skabe samt bedre rengøring. HP svarede, at der var 
problemer med sådanne skabe andre steder. 
Der var kommet forslag om, at kommunen booker baner ved vedligeholdelse. 
Allan Petersen spurgte ang. regnskabet i ATK-hallen. HR svarede, at der arbejdes med 
omlægning af lån i hallen. 
 
Henrik Ravnild takkede for god ro og orden og gav ordet til HP, som takkede for 
fremmødet og så frem til 1. maj 
 
Der var 21 medlemmer til stede. 
 

Henrik Ravnild    Ole Juhl 

dirigent     sekretær 

     28. januar 2011 


