
Referat af ordinær generalforsamling i NTK-Amager 21.02.11 kl. 19.00 
Generalforsamlingen blev afholdt i Vestamagerhallens mødelokale. 
 
Fra bestyrelsen deltog: Carsten Quistgaard (CQ), Maciek Dabkowski (MD), Birgit Jensen (BJ), 
Jonna Riis (JR), Claus Madsen (CM). Afbud fra Bjarne Vang (BV) 
 
Punkt 1a: Valg af dirigent.  
Erling Hansen blev valgt som dirigent og konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt. 
Punkt 1b: Valg af referent.  
Merethe White blev valgt til referent 
 
Punkt 2: Formandens beretning. 
Formandens fulde beretning var medsendt til alle medlemmer sammen med indkaldelsen. 
 
Banerne blev nævnt, samt vand på anlægget, formanden er løbende i kontakt med Tårnby 
kommune og Peter Gynter har indrømmet at drænet ikke er godt nok. Formanden håber og tror på, 
at der vil blive gjort noget inden sæson start og standerhejsningen, har dog ikke fået en 
tilbagemelding fra kommunen og vil derfor rykke igen.  
 
Juniorafdelingen har haft forskellige tiltag i årets løb og formanden håber juniorafdelingen vil 
fortsætte gode arbejde. Polens turen har altid været en succes og skal fortsætte. Træningsturen 
Bostad var ligeledes en succes.  
Soft-tennis er kommet op at køre igen og der vil fortsat blive arbejdet på, at tiltrække flere 
juniormedlemmer. 
 
På senior siden har Maciej W (cheftræner) fået 1. holdet op i 2. division stort tillykke, og det er godt 
at det var med mange af klubbens egne spillere. 
 
Klubben har ligeledes et H-hold og et veteranhold. 
 
Det blev nævnt at både juniorerne og seniorerne betaler for træning og dermed giver til klubbens 
aktiviteter. 
 
Cafeteria udvalget, der består af 5 medlemmer fra de forskellige foreninger har efterhånden fundet 
fællesfodslag, således at der nu er større enighed om retningslinjerne, og diverse beslutninger. Der 
er stadigvæk en 4% aftale med cafeteriet der tildeles efter en fordelingsnøgle mellem de 5 
foreninger. 
  
Bookingsystemet er under implementering og PBS opkrævningen vil ikke blive taget i brug da et 
opkrævningssystem indgår i bookingsystemet. 
 
Formanden takket bestyrelsen for året der er gået og nævnte at BV desværre ikke kunne deltage 
pga. sygdom. 
 
Spørgsmål til formandens beretning: 
Lyset på kunstgræsbanerne: Lyset er lavet og beregnet til tennis, men har ikke været afprøvet 
endnu. Lyset er retningsbestemt så det ikke burde genere naboerne.  
Ønskes lys på banen kontaktes halinspektøren. Der kommer et opslag på tavlen og på 
hjemmesiden vedr. lys tænding. 
 



Bane betaling for turneringer: Fik ikke tilskud fra kommunen i forbindelse med at klubben måtte 
rykke diverse kampe pga. vandet på banerne, det er kommunens baner som klubben får lov til at 
benytte.  
Det kom som en overraskelse, at ALT ikke ville låne banerne til os, da dette var indikationen til at 
starte med. Heldigvis fik klubben støtte fra TS72 til banelejen hos ALT. Det blev slået fast, at 
klubben ikke har til hensigt at leje baner ude i byen en anden gang. 
 
Der blev spurgt mere ind til problemet med vand på banerne. Det vil koste kommunen 250.000 at 
hæve banerne. Fodbold banerne skal have lavet nyt dræn og NTK håber, at kommunen vil tage 
tennisbanerne med, så vi undgår vandet. MEN kommunen lover ikke noget. 
 
Kan bestyrelsen selv beslutte at indsætte flere medlemmer når man er 5 personer i bestyrelsen? 
Der opfordres til, at bestyrelsen kommer med en vedtægtsændring om at man midt i en periode 
kan supplere med yderligere medlemmer. 
 
Bookingsystemet vil kunne benyttes både fra hjemmesiden og ved touch system. 
Der opfordres fra et medlem til, at man først kan booke igen når man har brugt sin tid. 
Der er ikke lagt retningslinjer for reglerne for brug af banebookning.  
 
Det forventes at der vil blive sat kamera op og indført nøglekort over i tennishallen for at undgå 
hærværk i fremtiden. 
 
Formanden takkede endnu en gang bestyrelsen for året der er gået. 
 
BJ fulgte op på CQ tak og ville gerne selv benytte lejligheden til at sige tak for hendes tid i 
bestyrelsen. BJ nævnte, at hun har overdraget hjemmesiden og bookingsystemet. 
 
Formandens beretning blev herefter vedtaget. 
 
Punkt 3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab.  
MD startede med at gøre opmærksom på, at der var indsneget sig en fejl i egenkapitalen 
opgørelsen under note 6, så denne ikke stemmer til selve regnskabet. Dette ændre ikke tallene i 
selve regnskabet og det blev vedtaget at regnskabet ikke laves om. 
 
Det blev dog kraftigt påpeget at det var for dårligt, at revisorerne ikke har opdateret fejlen 
regnskabet. 
Det blev endvidere aftalt at MD i samarbejde med et andet bestyrelsesmedlem skulle gennemgå 
klubbens regnskaber og sørge for at få rettet evt. fejl således at regnskabet er klar og korrekt til 
2011. 
 
BJ nævnte, at hun havde skrevet en bemærkning ved hendes underskrift af regnskabet, hun vil 
gerne have, at det var udspecificeret at kr. 10.000 var øremærket til bookingsystemet. 
 
De faktiske indtægter og udgifter i 2010 var stort set i overensstemmelse med budgettet for 2010 
Regnskabet viser et underskud på kr. 6.716 for afskrivninger og renter. 
Regnskabet blev herefter vedtaget 
 
Punkt 4A: Forslag fra bestyrelsen.  
Det blev vedtaget, der er kontingentfrihed for bestyrelsen 
 
Punkt 4b: Indkommende forslag.  
Der var ingen indkommende forslag 
 



Punkt 5: Fastsættelse af kontingenter og indskud 
Bestyrelsen havde stillet forslaget om hævelse af kontingent for de fleste kontingentkategorier 
samt at dagspillerkontingentet skulle udgå. Dette blev vedtaget og er nu som følgende 
Kategori Pris i kr.  
Senior 850 
Ung senior 750 
Junior 650 
Soft-tennis 450 
Dagspiller udgår 
Passiv 150 
gæstemærke 50 
 
Grunden til kontingent forhøjelsen er både fordi klubben har underskud og at der indføres et 
bookingsystemet, de løbende udgifter hertil kan dækkes ved kontingentforhøjelsen.  
Dagspiller problematikken blev diskuteret, Carsten nævnte at det kan være svært at kontrollere om 
folk kun er dagspillere.  
Ingen stemte imod forslaget som hermed blev vedtaget. 
 
Punkt 6: Valg til bestyrelsen. 
Følgende medlemmer var på valg MD, BJ, CM. 
MD blev genvalgt som klubbens kasserer, mens hverken BJ eller CM ønskede at genopstille. 
Som nye medlemmer af bestyrelsen blev Jens Arvedsen (JA) og Merethe White (MW) valgt. 
Bestyrelsen består herefter af følgende 6 medlemmer. 
CQ, BV, MD, JR, JA og MW 
Bestyrelsen har efter vedtægterne plads til endnu et medlem, men ingen ønskede denne plads. 
 
Punkt 7: Valg til udvalg 
Senior udvalg: JR og Kenneth Johansen fortsætter og Maciej W (chef træner) indtræder i stedet for 
MD. Senior udvalget siger tak til MD 
Junior udvalg: CQ fortsætter mens CM og Sten Schmidt trækker sig, i stedet indtræder JA og MW 
Junior udvalget siger tak til CM og Sten  
Soft-tennis udvalg: her fortsætter MD med assistance fra juniorudvalget. 
Festudvalg: må dannes ad hoc 
PR-udvalg: CQ fortsætter mens May Britt Therkelsen trækker sig, i stedet indtræder JA og MW. 
PR udvalget siger tak til May Britt 
Baneudvalget: CQ fortsætter 
Haludvalget: CQ fortsætter 
 
Punkt 8: Valg af Revisorer. 
Erling Hansen blev valg som revisor i stedet for Klaus Rene Bach. 
Det var ikke blevet oplyst om Klaus Rene Bach ønskede genvalg. 
Klubbens revisorer er da Erling Hansen, Uffe Lorentzen og som suppleant Tom Knudsen. 
 
Punkt 9: Eventuelt. 
JA ønsker, at der skal mere gang i de forskellige udvalg, og vil i samarbejde med JR prøve at få 
gang i den sociale tennis for seniorerne 
BJ vil gerne være med til at støtte op og disse nye tiltag, selvom hun ikke længere er i bestyrelsen 
 
Kunst græsbanerne mangler indhegning så man ikke skal løbe efter boldene, der burde også være 
net mellem 9 og 10. Der bliver arbejdet på at finde midler – helst gennem kommunen -  til dette. 
 



Hjemmesiden trænger til fornyelse og JA og MW vil i nærmere fremtid kikke mere på den. Det er 
konstateret, at der faktisk er den del hits på hjemmesiden, så mere overskuelighed og information 
er det der vil blive arbejdet på. Booking af baner kommer også til at foregå via hjemmesiden som 
derved giver endnu flere besøgende.  
Der kom et forslag om et åbent forum på hjemmesiden. 
 
Der skal arbejdes på, at få flest mulige mailadresser fra NTK’s medlemmer, det vil spare klubben 
administrativt og økonomisk 
 
Klubben er blevet lovet 10.000 til en slå mur, der skal stå mellem grus- og kunstgræsbanerne. Der 
mangler penge til etablering af jordstykket foran slåmuren. CQ forsøger, at få kommunen til at 
betale for dette. 
 
Junior udvalget fortalt om de nært forestående arrangementer: 
DTF kommer og underviser 4 af vores juniorer, i forbindelse med indførelse af Play and Stay 
konceptet. 
Soft-turnering d.12. marts for klubberne på Amager. 
Afholdelse af 4 junior turneringer hen over sommeren. 
Der arbejdes på skoletennis (trænings camp i sommerferien) og skole tennis hvor DTF er med 
indover til undervisning af idrætslærerne. 
 
Andre forslag til bestyrelsen: 

 Tårnby gymnasium har en idrætslinje, kunne vi tilbyde at de kan få en tennislinje .  
 Deltagelse i Sundhedsugen (foregår i uge 41) 
 Salg af baner til erhvervsvirksomheder, (har tidligere haft en aftale med Københavns Politi)  

Firma ordning hvor virksomheden betaler et fast beløb og derved giver deres ansatte 
mulighed for at spille tennis i et fast tidsrum.  

 Reminder om at klubben har 30 års jubilæums i 2012. 
 Det har været et problem, at der ikke er sket nok i seniorafdelingen, der vil blive arbejdet på 

nye tiltag 
 Brug af mailadresse som login til banebooking og derved få flere mail adresser fra 

medlemmerne. 
 Når man oplyser sin mailadresse er dette samtidig en accept af at fremtidig information fra 

klubben bliver sendt pr. mail 
 Opdatering af klubbens vedtægter 

 
 
 
Der er mange gode forslag at arbejde videre på, der blev dog rådet til, at projekterne gøres 
overskuelige og mulige at udføre. 
 
Formanden fik ordet for en kort afsluttende bemærkning der blev igen takket til den gamle og nye 
bestyrelse og udvalg. 
 
Markus borg fik pokalen som årets junior efter Frederik. Et stort tillykke til Markus. 
 
Bestyrelsen vil gerne takke dirigenten for et veludført arbejde og forsamlingen for en god debat. 
 
 
 
______________   _________________ 
Som referent    Som dirigent 


