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Referat af ATKs ordinære generalforsamling tirsdag den 22. 
januar 2013 kl. 19 i klubhuset på Genforeningsplads en 
 
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 Karin Munk Petersen 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. Thue tilføjede 
under punktet valg: Valg af næstformand for 1 år, da Steen Elsborg ønskede at udtræde af 
bestyrelsen. Derefter blev dagsordenen godkendt. 
 
Ad 2. Protokol og beretninger: Karin henviste til bestyrelsens beretning, der var udsendt 
i ATK-nyt. Karin nævnte derefter det visionsseminar, der blev afholdt i oktober 2012 og de 
3 fokuspunkter, som bestyrelsen på baggrund af visionsseminaret har besluttet skal gælde 
for 2013: Kommunikation, juniorafdeling og faciliteter. 
 
Ad styrkelse af kommunikation : Vi har fået ny organisering af klubben sidste år, hvilket 
betyder færre bestyrelsesmedlemmer og med nye roller til de nu 2 næstformænd, som har 
varetaget den primære kommunikation med de nye udvalgsformænd. Det er gået rigtigt 
godt på mange punkter, men har alligevel givet anledning til, at bestyrelsen ønsker at 
korrigere lidt fremadrettet dels med en tydeliggørelse af retningslinjer, som ønsket af 
udvalgsformændene og dels ved at ændre lidt i organiseringen, således at der fremover 
bliver 4 fælles møder mellem bestyrelse og udvalgsformænd, hvor de mere generelle og 
væsentlige sager som budget m.v. kan blive vendt i fællesskab. 
 
Ad styrkelse af juniorafdelingen : Vi ønsker alle en god og stærk juniorafdeling. Der har 
igennem de senere været et uændret medlemstal omkring de 150, men samtidig kan vi se, 
at der er knap 100 børn mere ind over klubben i løbet af en sæson. Vi vil gerne se, om vi 
kan fastholde nogle flere i de kommende år, og bestyrelsen har på baggrund af oplæg fra 
udvalgsformanden derfor afsat midler i 2013 til en sportskoordinator. Første step herpå er 
en forelæggelse af en jobbeskrivelse for bestyrelsen. Vi vil gerne kunne gøre en forskel på 
juniorsiden, og det har vi set flere eksempler på i den forgangne sæson med flere tilbud og 
aktiviteter. 
 
Ad styrkelse af faciliteter : Facilitetsområdet var et af de emner, der fik flest bud med på 
vejen til visionsseminaret, ikke overraskende, da vi jo er stærkt afhængige af gode 
faciliteter. I 2012 har vi valgt at finansiere et nyt halgulv. I 2013 må der gerne være fortsat 
fokus på gode faciliteter og med arbejdet med nogle af de langsigtede planer. På den 
korte bane foreslår bestyrelsen, at der kommer fokus på udelivet i Caféen fx med 
gasvarmere, der kan forlænge aftenerne og måske et samarbejde med Kommunen om 
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bordtennisborde på pladsen. Facilitetsudvalget fik overrakt alle forslagene til det videre 
arbejde. 
 
Afslutningsvist sagde Karin tak til alle, der har lavet et stykke arbejde for vores fælles klub i 
2012: Udvalgsformænd og medlemmer, Sekretariatet, Ældreidræt og Jannie i 
Sportscaféen. 
 
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt.  
 
Interview af ATKs forskellige udvalgsformænd ved St een Elsborg :  
Jon Tybirk  fra juniorudvalget  henviste til sin beretning i bladet. På juniorsiden har man 
opgraderet stævneaktiviteter og arbejdet med at inddrage forældre. Der var kommet flere 
hold, og det var lykkedes at inddrage 5 forældre i arbejdet.  
På et spørgsmål ang. trænere svarede Jon, at der er mange, der gerne vil hjælpe. Der er 
mange spillere til træning både sommer og vinter. 
 
Charlotte Bak henviste til, at hun mangler deltagerlister på de aktiviteter, der ikke er 
træning, til brug for ansøgning af midler til kommunen, og at ATKs officielle kalender ikke 
viste disse aktiviteter.  
 
Bruno Hasselberg  fra kommunikationsudvalget  omtalte bladet og de udsendte 
nyhedsbreve. Det er ofte svært at få svar fra de forskellige udvalg, og han sendte en bøn 
til udvalgsformændene om at sende materiale til kommunikationsudvalget, når der var 
noget af interesse for klubbens medlemmer. 
 
Anders Dorph fra eventudvalg  nævnte, at udvalget står for sociale arrangementer og 
opfordrede til, at man henvendte sig til udvalget med idéer. 
 
Thomas Riad fra Eliteudvalget fortalte, at der er fokus på pigetræning. Man sørger for at 
uddelegere idéer og opgaver. Udendørs havde 1. holdet kvalificeret sig til en 
oprykningskamp til elitedivisionen, som dog blev tabt. Fremover bliver divisionsholdene 
delt i dame- og herrerækker. 
 
Holdudvalget : Birthe Henriksen  var ikke til stede. 
 
Turneringsudvalget : Lars Husby  orienterede om interne turneringer, udfordringstavle og 
ATK-liga.  
 
John Roy Vesterholm fra Facilitetsudvalget har haft problemer med kommunen, med 
lejekontrakter mm. Man var enige i brugerbestyrelsen, og efter lang tid er der fundet en 
løsning. Det fungerer godt i brugerbestyrelsen, men ikke i forhold til kommunen. 
KMP har overtaget kommunikationen med kommunen, og det er aftalt med kommunen, at 
vi starter på en frisk. 
 
Jesper Jensen fra Sponsorudvalget  fortalte, at der var lavet aftale med en ny forhandler, 
nemlig White Sport. Head er fortsat sponsor og dialogen er god. 
  
Breddeudvalget . Ann Køllgaard  var ikke til stede. Det fungerer godt. Der laves mange 
arrangementer. Der kan nævnes nattennis samt motionstennis fredag aften. 
 



Arbejdernes Tennis Klub 

3 

Anders Dorph fra Træningsudvalget  fortalte, at der er tale om et koordinerende udvalg 
ang. træning. Samarbejdet går udmærket. 
 
Ad 3. Regnskab: Lars gennemgik det omdelte regnskab. Hallen har fået nyt gulv, som 
ATK har betalt. Det har medført en stigning på vintergebyret med 100 kr. til 200 kr. om 
året. Med den stigning er beløbet betalt tilbage til ATK på 5 år.  
Der var diskussion om udgifterne til porto. Også andre betalingsmuligheder blev diskuteret 
fx: E-boks, dankort mm. Sekretariatet undersøger det nærmere. 
 
Regnskabet blev herefter vedtaget. 
 
Ad 4. Budget: Lars gennemgik det omdelte budget. 
Budgettet blev efterfølgende taget til efterretning. 
 
Ad 5. Indkomne forslag: Der var modtaget 2 forslag. 1 fra Bruno Hasselberg ang. 
indkaldelse til generalforsamlingen (ændring i vedtægterne). 1 fra bestyrelsen ang. 
Uændret kontingent for 2013. 
Begge forslag blev vedtaget. Dog blev ordet ”elektronisk” indføjet i Brunos forslag.  
 
Ad 6. Valg: 
Kasserer: Lars Knudsen blev genvalgt. 
Næstformand: Per Bach blev genvalgt. 
Næstformand: Steen ønskede at udtræde af bestyrelsen. I stedet blev valgt Peter Biltoft. 
Suppleant: Jesper Jensen blev genvalgt. 
Revisor: Thue Jensen blev genvalgt. 
Revisorsuppleant: Paul Lennholm blev valgt. 
 
Ad 7. Eventuelt: Rengøring af hallen blev diskuteret. Bestyrelsen tager det op sammen 
med halbestyrelsen.  
Bestyrelsen blev igen opfordret til at have budget på dagsordenen før fastsættelse af 
kontingent. 
Der var forslag om at forhandle med kommunen ang. brug af padeltennisbanerne til 
juniortræning. 
Der var en opfordring om, at regnskab og budget sendes ud inden generalforsamlingen. 
 
Der var 32 medlemmer til stede, da der var flest. 
 
 
 
 
 
Ole Juhl     Thue E. Jensen 
Sekretær     dirigent 
25. januar 2013 


