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Referat af ATKs ordinære generalforsamling torsdag den 26. 
januar 2012 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   
7. Eventuelt    
 
Ad 1 Valg af dirigent : Formanden Henning Poulsen bød velkommen til generalforsamlingen 
og udbad sig forslag til en dirigent. Bestyrelsen foreslog Thue Jensen, og han blev valgt. 
Thue 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: 
Vejrmæssigt har det vist været den værste sæson i mange år, men vi kom da igennem, som 
skrevet står i bladet. Jeg håber, at vi i den kommende sæson må få langt bedre vejr, så vi 
kan hygge os mere på vore baner.  
Jeg har købt en ny vimpel til mellemgangen.Den skulle helst ikke have så megen regn, som 
den gamle fik sidste år. 
For at gøre det nemmere med hensyn til køb af buffetkort til 1. maj arrangementet, skal 
tilmelding og betaling ske over nettet, efter princippet først til mølle. Max antal deltagere 
bliver oplyst på hjemmesiden  
Medlemstallet i 2010 var på 1348 – i 2011 var tallet 1343, men tallet for senioridrætten er 7 
større end opgivet i bladet, så sluttallet er 1350. Meget stabilt må man sige. Kassereren er 
selvfølgelig ganske tilfreds med dette antal. Han vil senere fremlægge et meget flot 
økonomisk resultat. 
ATK er med disse medlemstal fortsat den 4. største tennisklub i Danmark. 
Det sportslige område vil blive præsenteret af spilleudvalgsformanden, ungdomslederen 
samt eliteudvalgsformanden. Jeg har dog et enkelt spørgsmål til spilleudvalget: Er man gået 
over til kun at spille klubmesterskab i Herre A – Dame A - Damedouble A samt Mixdouble A 
hvert andet år? I ATK-Nyt er der ikke opført vindere i disse rækker for 2011. – Der er måske 
en enkel forklaring på dette. 
Genforeningspladsen er normalt om vinteren lagt an med skøjtebane, men grundet meget 
mildt vejr kunne det ikke lykkes at etablere banen tilfredsstillende. Det blev en meget kort 
sæson – 3 uger blev det til. Om den bliver etableret næste vinter vides ikke, da der skal ofres 
ca. 4. mill. kr. på nyt udstyr, og driften som sædvanligt vil være på ca. 3,6 mill. kr. Det bliver 
en politisk afgørelse, så vi må vente og høre nærmere om beslutningen for banen. 
 
Jeg skal herefter omtale nye tiltag på Genforeningspladsen: 
Padeltennis : 
Trods protester fra Brugerbestyrelsen og hermed også fra ATK vil man fra Team Nord-Øst´s 
side placere 2 padeltennisbaner på arealet ud for bane 3 og 4. Hver bane er på 10 x 20 
meter omhegnet af plexiglas – aflukket – og med betaling via Grøndalscentret. Teamchefen 
Erik Hansen har udtalt, at han er skuffet over ATK´s manglende vilje til samarbejde. Den 
demokratiske beslutningsproces har desværre ikke været til stede. Dansk Tennis Forbund 
har oplyst, at forbundet ikke har villet tage denne nye ”sportsgren” ind i deres regi. Udgiften 
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til anlæg af disse 2 baner koster 250.000.- kr. Et beløb, der skulle bruges til et eller andet 
inden 31. dec. 2011 – beløbet var budgetteret til vedligehold i kommunens forskellige lokaler, 
men grundet oversvømmelser i sommeren 2011 kunne man ikke anvende beløbet. 
Nøglesystem : 
Endnu en gang har kommunen – uden om Brugerbestyrelsen – besluttet sig på et nyt 
projekt: at sikre, at kun medlemmer kan få adgang til tennisbanerne. Alle medlemmer får 
udleveret en adgangsbrik og pinkode. Årsagen er, at man på et anlæg har haft en episode 
med nogle personer, der har truet personalet. Det har resulteret i, at man vil sikre 
idrætsanlæg i kommunen. På Genforeningspladsen har vi aldrig været udsat for sådant et 
tilfælde, og vi har fremført protester overfor indførslen af et ”nøglesystem”. Alle vore 
medlemmer skal afhente deres personlige brik i Grøndalscentret samt en pinkode. Brikken 
skal afleveres, såfremt man melder sig ud af klubben og nye medlemmer skal betale 200.- 
kr. for brikken og får dette beløb tilbagebetalt ved udmeldelse. ATK har sagt nej til at 
administrere dette system.Vi har ikke personale til at klare denne proces. 
Lotte  meddelte mig fredag den 20. jan. at hun opsagde sin forpagtning med virkning 30. 
april 2012. Opsigelsen er modtaget korrekt med 3 måneders opsigelse. Jeg gav udtryk for 
stor ærgrelse over hendes beslutning. Prøvede mandag inden generalforsamlingen sammen 
med Karin at ”overtale” hende til at fortsætte, men det var forgæves. Lotte sagde, at hun i de 
år hun har haft Caféen har været glad for at være på pladsen, men ville gerne videre med sit 
liv og prøve at have sommeren fri for arbejde om aftenen. Jeg håber alt godt for Lotte. Det 
kan blive svært at få fat i en ny lige så interesseret forpagter. Vi vil gøre alt for at få det hele 
på plads inden sæsonåbningen den 1. maj 2012.   
 
Tak til bestyrelse og spilleudvalg og særligt til sekretariatet for et dejligt og godt samarbejde. 
Hermed beretningen til debat og ordet til dirigenten. 
 
Lotte forklarede, hvorfor hun ønskede at stoppe og sagde tak for den tid, hun havde været 
på Genforeningspladsen.  
Der var en diskussion ang. padeltennis. Der blev bl.a. foreslået en henvendelse til 
fredningsmyndigheder. 
Beretningen blev herefter vedtaget 
 
Spilleudvalget havde ikke yderligere kommentarer. 
Beretningen blev vedtaget. 
 
Formanden for eliteudvalget Steen Elsborg : Eliten vil fortsat medvirke til at gøre ATK til 
én samlet klub. Beretningen blev vedtaget. 
 
Formanden for ungdomsudvalget Allan Bruun  fortalte om sæson 2011: 
Skoletennisprojekt fortsætter. Der oprustes på holdsiden. Flere hold. Jon Tybirk overtager 
opgaven som formand for ungdomsudvalget, hvilket Allan var meget tilfreds med. Jens 
Seibæk og trænere fortsætter. Beretningen blev vedtaget 
 
Formanden for halbestyrelsen Henrik Ravnild  havde ikke yderligere kommentarer ang. 
hallen. 
 
Ad 3 Regnskab : LK gennemgik det omdelte regnskab. Efter besvarelse af diverse 
spørgsmål, blev regnskabet vedtaget. 
 
Ad 4 Budget : LK forelagde budget 2012 og forklarede de forskellige poster. Efter at Lars 
uddybede forskellige poster, blev budgettet taget til efterretning. 
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Ad 5 Indkomne forslag : Bestyrelsen fremlagde kontingentsatserne for 2012. Dette blev 
vedtaget. 
Karin fremlagde bestyrelsen forslag til ny struktur: 
Steen fortalte videre om udvalgene og deres kommende arbejde.  
Diverse spørgsmål blev besvaret. 
Thue gennemgik derefter vedtægterne og orienterede om ændringerne. Følgende blev 
tilføjet det oprindelige forslag:  
Paragraf 7: Klubben tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Der kan 
meddeles prokura. 
I paragraf 10: Højeste erstattes af øverste.  
Vedtægterne med rettelser blev enstemmigt vedtaget. 
 
Ad 6 Valg: Følgende blev valgt efter de nye vedtægter: 
Formand: Karin Munk Petersen   (for 2 år) 
Næstformand: Steen Elsborg  (for 2 år) 
Næstformand: Per Bach   (for 1 år) 
Kasserer: Lars Knudsen   (for 1 år) 
Sekretær: Ole Juhl   (for 2 år) 
Suppleant: Jesper Jensen  (for 1 år) 
Revisor: Henning Poulsen  (for 2 år) 
Revisorsuppleant: Mogens Vendelbo (for 2 år) 

 
Ad 7. Eventuelt:  
Karin takkede Henning Poulsen for hans mange år som formand og meddelte, at ATK ville 
holde en reception for Henning d. 1. maj. Karin takkede endvidere de afgåede bestyrelses- og 
spilleudvalgsmedlemmer for deres indsats. 
HP sagde også tak for den tid, han havde været i ATKs ledelse og nævnte, hvilke projekter han 
sammen med bestyrelsen havde fået gennemført i de mange år han havde været i ATK´s 
ledelse: 
Nyt klubhus i 1986 
Bane 9 og 10 etableret i 1987 – ATK betalte anlægsudgiften 
Mellemgange etableret med overdækkede terrasser 
FGI-samarbejdet med Borup, Union, AIK og Petanqueklubben 
Samarbejde i 25 år med Arbejdernes Landsbank 
Godt samarbejde med DAI – mange turneringer og flotte udenlandsture 
ATK blev en helårsklub i 2003, da ATK-hallen blev indviet – ATK betalte det meste 
ATK blev i 2008 årets idrætsklub i København 
Årets tennisklub i 2010 
 
Thue Jensen bad bestyrelse og diverse udvalg om at tilgodese både motionister og holdspillere 
m.h.t. til at kunne tegne baner - således at alle baner ikke samtidigt er reserveret til holdkampe 
eller træning. 
Under eventuelt var der også spørgsmål om hallens åbning om sommeren og om de 
manglende finaler i A-rækken. Der var også spørgsmål ang. den kommende struktur for de 
kommende udvalg. 

HP takkede derefter for god ro og orden. 
Der var 43 medlemmer til stede. 
 

Thue E. Jensen    Ole Juhl 

dirigent     sekretær 

     31. januar 2012 


