
1. Valg af dirigent 

Henrik Strømkjær er valgt til dirigent. Dirigenten konstaterer at generalforsamling er lovlig 

indkaldt. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Torben Svejgaard gennemgår ”året der gik”: 

- Stadig masser af aktivitet i klubben både på og uden for banerne. Mange frivillige - vi 

har fortsat brug dem.  

- Beskedent - og måske også forventet – fald i medlemsudviklingen. Der er dog også i 

tallene positive elementer. Eksempelvis stor fremgang i antal af familiemedlemskaber 

og mere end en fordobling af antallet af medlemmer i alderen 20-59 årige. 

- Anlæg står stadig fint og flot. Dog ligger ansvaret på for få skuldre.  

- Stadig stor tilslutning til træning. Det er fortsat krumtappen i klubbens liv. Det er dog 

en udfordring at finde trænere.  

- Kæmpe opbakning til familietennis – flot! 

- Klubmesterskab blev igen i år afviklet med stor succes. God stemning til både 

indledende- og finalekampe. Eneste lille sten i skoen er at ”kun” 6 rækker kunne 

gennemføres.  

- Drop-in har lidt faldende tilslutning. Der har ofte manglet en spilfordeler og ofte 

skaber niveauforskelle udfordringer.  

Lærke Klitgaard kaster efterfølgende fokus på fremtiden: 

Fra bestyrelsens side kommer der en kraftig appel til at flere deltager i klubbens opgaver. 

Bestyrelsen er i gang med at beskrive mange af klubbens opgaver i detaljeret format, sådan at 

flere vil kunne hjælpe med disse.  

Desuden arbejder klubben på at få nye – helst Red Plus – baner inden for 2 år.  

Der vil blive arbejdet på at klubben bliver en helårsklub, sådan at vi har liv på og omkring 

banerne hele året rundt. Eksempelvis mere organiseret skumtennis etc.  

Beretning godkendes. 

3. Regnskab 

Peter Thomsen gennemgår regnskabet. Stadig meget flotte tal. Sidste år blev der sat fokus på at 

huske afregning for køb i køleskab. Dette er blevet meget bedre, men beregninger viser fortsat 

at der ”forsvinder” mange enheder.  

 

Regnskab godkendes.  

 

4. Budget for 2021/2022 

Peter Thomsen gennemgår budget.  

- Der lægges op til en lille kontingentforhøjelse.  

- Desuden bliver oplæg til finansiering/strategi af renovering af bane 1 og 2 

gennemgået. Der planlægges efter at anlægge 2 nye Red Plus baner med lys. 

Bestyrelsen vil finde finansiering via diverse fonde. Bestyrelsen har allieret sig med et 



eksternt firma (PrimusMotor) til søgning af fonde. Bestyrelsen lægger op til at 

klubben selv smider op til kr. 250.000 i renoveringen. 

- Der afsættes penge til varmepumpe, som skal varme klubhuset op, når vi forhåbentlig 

kommer til at bruge det hele året fremover.  

  

Budget godkendes.  

 

5. Indkomne forslag: 

a. Ændring af vedtægter. Ordlyd om inkludering af padel i tennisklubbens aktiviteter 

(paragraf 2 – klubbens mission).  

Åben og ærlig debat om fordele og ulemper ved etablering af padel i klubben. Blandt 

andet er det forventeligt, at med den stigning i popularitet som padelsporten nyder pt., 

at vi snarligt må forvente, at der etableres indendørs baner i Ry. Her er håbet, at 

tennisklubben vil kunne gå i tæt samarbejde omkring leje på fordelagtige vilkår, træning, 

forskellige syneriger etc. Derudover vil det skabe liv på banerne året rundt. Synspunkter 

for og imod bliver fremlagt.   

 

Skriftlig afstemning. 34 afgivne stemmer: 30 for, 3 imod og 1 blank  

Forslag vedtages 

 

b. Til etablering af 2 udendørs padelbaner, anmoder bestyrelsen generalforsamlingen om 

godkendelse af optagelse af lån på kr. 500.000 gennem Brugsforeningen Tryg. Lånet er 

på maksimalt kr. 500.000 med maksimal rente på 5% p.a. og minimum afdragsperiode 

på 20 år. Optagelse af lånet er forudsat af samtidig donation på kr. 500.000 gennem 

Brugsforeningen Tryg. 

 

Skriftlig afstemning:  33 afgivne stemmer: 30 for, 2 imod og 1 blank 

Forslag vedtages 

 

Det præciseres at lånet til etablering af udendørs padelbaner ikke har nogen 

indflydelse/sammenhæng med renovering af bane 1 og 2.  

 

Efter afstemning tog Morten Thøgersen ordet og fortalte at han pt. arbejder på 

etablering af 3 indendørs padelbaner og 1 enkelt udendørs i Ry. Det er endnu for tidligt 

at sige noget om konkrete planer, men forventningen er at de vil stå klar på grund ved 

Ellemosen omkring årsskiftet til 2023. Han lægger op til tæt samarbejde med 

tennisklubben, blandt andet qua den tætte placering på tennisanlægget.  

 

6. Valg af formand: 

Torben Svejgaard har ønsket at trække sig fra formandsposten, uden yderligere dramatik. Han 

påpeger at tiden og timingen er den rigtige i forhold til hvordan han ser status i klubben og den 

dynamik der er til stede. Torben takkes for de år han har varetaget posten. Lærke godkendes 

som ny formand.  

 



7. Valg af øvrig bestyrelse:  

Carsten Jakobsen og Peter Thomsen vælges. Og Maria Nørgaard vælges som nyt 

bestyrelsesmedlem. Maria får som nyt medlem lov til at sige et par ord om sig selv og sit arbejde 

i bestyrelsen.  

 

8. Valg af revisor og revisorsuppleant.  

Peter Hassing genvælges som revisor og Vagn Lauridsen vælges som revisorsuppleant. Begge for 

en 2 årig periode.  

 

9. Evt.  

Eventuelt bliver benyttet til på behørig vis at takke og hylde Torben Svejgaard for langt og 

kyndigt arbejde som formand for Ry Tennisklub. Dorthe Kristiansen holder en rørende tale og 

uddeler hele 3 gaver til Torben. Alle i salen er tydeligvis rørte og der er stående bifald til den 

afgående formand. Der skåles og udbringes et 3-foldigt leve for Torben.  

 

Hyldesten vil ingen ende tage, idet enkelte af foreningens medlemmer, under ledelse af Carl 

Balle Petersen, har kreeret en fællessang til ære for Torben. Den bliver afsunget akkompagneret 

af Torben Antonsen på klaver. 

 

Dirigenten takker for god ro og orden og betragter herved generalforsamlingen som afsluttet.  

 

Ref. Thomas Nørgaard 


