
 

Referat af ordinær generalforsamling 
Tirsdag den 22. februar 2022, kl. 19.00 – I Mønshallernes kantine og online via Zoom. 
 

1. Valg af referent 
Morten Rikard valgt som referent. 
 

2. Formandens beretning om klubbens aktiviteter i det forløbne år 
Ved Erik Ditlev, assisteret af Morten Rikard. 
Nyt tennisanlæg, nyt klublokale, nyt vedr. træning og trænere (se punkter herunder). 
Vi bør fokusere på at få flere sponsorer. Klubben har en vækstaftale med DGI, hvor vi bl.a. 
modtagere ketchere til nye medlemmer. 
Næste ”Tennissportens Dag” bliver 30. april 2022 kl. 10-13. 
Spillerbørsen (til at finde spillemakkere), bliver brugt begrænset. Pt. 12 på listen. 
Forslag om ny udfordringsliste, så man kan udfordre hinanden. 
Medlemstal steget til 181 medlemmer (115 i 2021, 65 i 2020). 
 

3. Info om nyt tennisanlæg 
Placering og antal baner er nu godkendt af Vordingborg Kommune. 
 2 nye tennisbaner (klubbens ønske er RedPlus). 1 bane padeltennis. 
Vordingborg Kommune er ved at udarbejde udbudsmateriale. Vi forventer at opgaven 
kommer i udbud indenfor et par måneder. Anlægsstart er forhåbentlig omkring maj/juni 
2022. Bestyrelsen har i løbet af året brugt en del tid på denne proces, bl.a. dialog med 
kommunen. De to gamle kunstgræsbaner bliver liggende indtil videre. Møn Tennisklub har 
tilbudt Vordingborg Kommune at betale for al drift og vedligehold af de to gamle baner 
fremover. 
 

4. Træning 
Jonas og Erling fortsætter som trænere. Jonas er primær træner. 
Sommersæson træning hver onsdag - men ikke lørdag. 
Nye tider for sommersæson: Mini: 16.00 til 16.45, Junior: 16.45 til 18.00, Voksne: 18-19. 
Der tilbydes gratis intro-træning for voksne hele maj måned. Træning for voksne vil derefter 
koste 500 kr. (udover medlemskab) for at deltage i træning resten af sæsonen.  
Nyt forslag fra Linda, at der bliver ”social tennis” fra kl. 19-20. Alle klubbens medlemmer 
opfordres til at deltage, spille på kryds og tværs, møde makkere, mere klubliv etc. (vedtaget). 
Vi vil prøve at lave turneringshold for vores juniorer, alternativt fælles træning/kampe med 
naboklubber. 
 

5. Klublokale 
Klubben har fået tildelt nyt klublokale i Mønshallen. 2 tidligere toiletter/omklædningsrum 
som skal renoveres. Klubben har søgt om støtte til renovering. 
Klublokalet vil efter renovering bestå af opholdsrum med te-køkken, samt omklædningsrum 
med toilet og evt. bad. Nøglen til banerne vil også kunne bruges til klublokalerne. Vi håber 
klublokalerne kan være klar til sæsonstart. 



 

 
 

6. Forelæggelse samt godkendelse af årsregnskab ved kasserer 
Indtægter: 67.352  (heraf kontingent 29.300 kr.) 
Udgifter 93.952 kr. (trænerløn er største post på 45.506 kr.) 
Saldo i Møns Bank pr. dags dato (22/2-2022): 2.802 kr. 
Regnskabet blev godkendt.  
 
Fordeling af medlemmer: 

a. 2022: Juniorer 55, seniorer 126, alt: 181 medlemmer (pr. 1. februar 2022). 
Familiemedlemskaber: 21. Sommerhusmedlemskaber: 24. 
 

b. 2021: Juniorer 37, seniorer 78, alt: 115 medlemmer (pr. 12. april 2021). 
Familiemedlemskaber: 11. Sommerhusmedlemskaber: 16.  
 
 

7. Nye kontingent satser - Vedtaget 
Som regnskabet viser, har klubben i 2021 brugt mange penge på træning. Dette er et bevidst 
valg, for at starte klubbens ungdomsafdeling op. Det har dog samtidig drænet kassen og 
derfor er der brug for at hæve kontingenterne for fortsat at kunne tilbyde træning. 
Som reference har vi kigget på vores naboklubber, bl.a. Vordingborg og Præstø. 
 

a. Junior: 400 kr. 
b. Senior: 900 kr.                (+ 300 kr.) 
c. Familie: 1.200 kr.          (+ 300 kr.) 
d. Sommerhus: 700 kr.    (+ 300 kr.) 

 
 

8. Justering af vedtægter – Vedtaget 
Morten Rikard har sendt ændringsforslag til vedtægterne. Gennemgang af ændringer. 
De aktuelle vedtægter kan altid findes på klubbens hjemmeside www.moentennisklub.dk 
 

a. §3 Kontingent 
Ændring af datoer vedr. kontingentskrivelse og seneste indbetalingsdato. Fjernelse af 
medlemstyper som ikke bruges længere. 
 

b. §6 Generalforsamlingen 
Ved sætningen: ”Alle deltagere har én stemme”. Fjernelse af ”Passive medlemmer”, samt 
”medlemmer i kontingentrestance” 
 

c. §9 Regnskab 
Ændring af ”Klubåret følger regnskabsåret.” til ”Klubåret gælder for kommende 
sommersæson og derefter følgende vintersæson”. 
 

d. §11 Bestyrelsen 
Ændring af sætningen: ”Et flertal af bestyrelsen skal være myndige personer.” til ” : ”Et 
flertal af bestyrelsen, herunder formand og kasserer, skal være myndige personer”. 



 

Sletning af sætningen: ”De tegningsberettigede personer skal være myndige”. 
Sletning af afsnittet: ”Bestyrelsen skal som minimum bestå af Formand, Kasserer og 
Sekretær, men kan konstitueres med yderligere ansvarstitler som Næstformand, 
Spilleudvalgsleder, Baneinspektør og Juniorleder, afhængigt af antallet af 
bestyrelsesmedlemmer og klubbens aktuelle behov.” 
 

e. §12 Klubbens ophør 
Ændring af sætningen: ”kun såfremt 2/3 af klubbens tilstedeværende senior- samt 
ungsenior-medlemmer stemmer herfor.” til ”kun såfremt 2/3 af klubbens tilstedeværende 
medlemmer stemmer herfor”. 
 
 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
a. Formand, Erik Ditlev fortsætter 

Morten Rikard vælges som ny kasserer 
Marianne Florman fortsætter i bestyrelsen 
Carl Gustav fortsætter i bestyrelsen 
Hanne Lindblad fortsætter i bestyrelsen 
Rasmus Heise vil gerne deltage i bestyrelsen (valgt ind). 
 

10. Eventuelt 
Ikke noget under eventuelt.  
Vi lavede en lille fejring da klokken blev 20:22:22 d. 22/02/2022 

 
 

 Referent 
Morten Rikard 
 
 
___________________________ 

 

 


