
Referat  
Generalforsamling torsdag d. 7.marts 2019 

 

1.Valg af dirigent  
Jens Risager blev valgt som dirigent og konstaterede efterfølgende at generalforsamlingen var 

rettidig indkaldt og i henhold til vedtægterne beslutningsdygtig 

21 medlemmer deltog i generalfosamlingen. 

2.Bestyrelsens beretning 
a.Status på Holdturneringen 2018 
Sommer  12 aktive hold - Division 4 hold 

         Damer 1.div – 6.plads 
         Damer 2.div – 6.plads 
         Herrer 2.div – 1.plads (taber dog playoff og forbliver i 2.div. i 2019) 
         Herrer Fynsserien – 4.plads 
 

Fynske holdturnering 8 hold - 4 juniorhold og 4 seniorhold 

Vinter 3 aktive hold - Division 3 hold 

      Damer 1.div – 5.plads 
      Herrer 1.div – 2.plads 
      Herrer 2.div – 3.plads 

TILLYKKE TIL: 
Mix Double Motion vandt guld og sølv i den fynske udendørsturnering for hold 
Herrer 1.Hold vinder 2.Div 
Junior U12 og U14 sølvvindere i den fynske udendørsturnering for hold - DGI Mixed Double Guld 
 
b. Begivenheder: 

Den internationale ITF turnering blev igen i 2018 tildelt Fruens Bøge Tennisklub. Den blev afholdt 

på TCO’s anlæg efter aftale med FBT om at være fælles om at afholde turneringen. Efter planen 

skulle kun de indledende kampe afholdes i TCO men ITF forbød at flytte den til et andet anlæg så 

alt blev spillet hos os. 

Mange af vore medlemmer deltog som frivillige hjælpere til at forårsklargøre banerne havde nogle 

rigtig hyggelige dage sammen med Edo (baneinspektør) – som stod for planlægningen. Samtlige 12 

baner blev klaret af klubbens egne medlemmer – rigtig flot gjort og en af årsagerne til at klubbens 

økonomi er på rette vej igen. 

Hjemmeside og sociale medier føler vi fungerer rigtig fint – der arbejdes dog til stadighed på at 

simplificere og gøre det nemmere at benytte hjemmesiden og Klubmodulet i det omfang det er 

muligt. 

ITF turneringen i 2019 er gået til Hillerød og bestyrelsen vil gerne have generalforsamlingens 

opbakning og mandat til at arbejde på at få den hjem til TCO igen. Årsagen til at den er gået til 



Hillerød er, at vore omklædningsfaciliteter er for dårlige. Dette fremgår af rapport fra ITF efter 

sidste turnering. 

 

Bemærkninger fra medlemmerne: 

● Der var opbakning til, at vi forsøger at få ITF-turneringen tilbage til TCO. 

● Drop-in mangler i beretningen. Drop-in er et stort aktiv i klubben. Der er stor tilslutning om 

formiddagen. Tilslutningen søndag formiddag og onsdag aften har ikke haft stor tilslutning. 

 

 

c. Træning: 

Trænerstab - fælles med Fruens Bøge Tennisklub 

Der er iværksat samarbejde med FBT om træning. Dette har styrket begge klubber mod 

trænermangel og sikret større hold og bedre sparring med spillere af samme niveau og samme 

alder. 

Vi vil gerne have flere motionisthold og opretter gerne træningsmuligheder for disse 

Voksenintroduktion gentages i 2019 

Frivillige: 

 Vi kan stadig bruge flere til de frivillige aktivitetsudvalg. 

 

Bemærkninger fra medlemmerne: 

● Der er også mange frivillige som hjælper til, når banerne skal lukkes ned til vinteren. Dette 

er sammen med forårsklargøringen et stort og tungt arbejde. Der bør arbejdes på at få flere 

yngre kræfter til at hjælpe med disse opgaver. Det kunne betyde, at der også arbejdes 

lørdag/søndag. 

● Man kunne godt ønske sig en udfordringstavle i klubhuset 

 

d. Regnskab 2018: 

Tennis Club Odense´s årsregnskab for 2018 er tilfredsstillende. På generalforsamlingen i 2018 

vedtog klubben, at der kunne budgetteres med et 0-resultat. 

 Året endte endnu en gang med et overskud hvilket gør os fortrøstningsfulde for 2019. 

 

En del medlemmer hjalp endnu en gang klubben økonomisk igennem 2018 ved at yde medlemslån 

og sponsorater – tusind tak. Der er endnu ikke taget stilling til, om der bliver behov for det igen i 

2019. 

 

TCO har i 2018 i samarbejde med FBT, FTU og de andre mindre Odenseanske tennisklubber 

endeligt overtaget driften af de to tennishaller i Marienlyst. Foreningen skulle efter krav fra 

Odense kommune have en start egenkapital på ca. kr. 100.000 hvilket svarer til at alle involverede 

Odense klubber indbetalte kr. 100 pr. medlem.  

Det blev gjort sidste år og derfor vil TCO i år igen nedsætte kontingentet med kr. 100 til 2017 

niveau. 



 

Bemærkninger fra medlemmerne: 

● en status på Odense Tenniscenter (OTC).  Der er etableret ny belysning, og man forventer 

fremadrettet en besparelse på ca. 200.000 kr. pr. år. Der forventes et underskud på omkring 

75.000 kr her det første år. Der blev spurgt til, om de 34.000 kr som vi har skudt ind i 

tenniscenteret, vil gå tilbage til klubben, når OTC giver overskud. Det forventes. 

● Arne Jensen orienterede om arbejdet i sponsorudvalget. (Arne Jensen, Ib Rasmussen og Nils 

Båstrup) Der er hen over efteråret tegnet sponsorater for 50.-60.000 kroner. 

 

Bestyrelsen har i løbet af 2018 iværksat arbejdet på at opdatere faciliteterne i TCO.  

Planen er som 1.prioritet, at få renoveret/udvidet/ombygget klubhuset så vi får ordentlige bade- 

og toiletfaciliteter. Herefter vil vi gerne have opført slagmur, minitennis- og padeltennis-baner. 

Dette kræver selvfølgelig nogle midler som skal skaffes gennem både opsparing og fonde. 

 

Formanden viste billeder af det anlæg vi kunne ønske os  - en plan A med en større ændring at det 

eksisterende , til et par millioner. 

Plan A er afhængig af et nyt tilsagn fra Natur- og Fredningsnævnet, om at der må bygges mere 

/større på matriklen. 

Der eksisterer også en plan B til ca. 500.000 kr, som omfatter en renovering af klubhuset 

Bemærkninger fra medlemmerne: 

● det er et stort ønske med en slagmur. 

 

Beretningen blev taget til efterretning 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
Der er afviklet gammel gæld i løbet af regnskabsåret. 

Årets regnskabsresultat : et overskud på kr.101.940. Regnskabet kan rekvireres hos kassereren 

Det fremlagte regnskab blev godkendt. 

 

4. Budget for det kommende år. - til orientering. 

Der budgetteres med et mindre overskud i budget 2019. 

Kontingentpriser sæson 2019: 

seniorkontingent               kr. 1600 

formiddagskontingent     kr. 1200 

ungsenior (19-25)             kr. 1200 

juniorkontingent (u18)    kr. 1200 

u9-kontingent                   kr. 600  ( årgang 2009 eller yngre) 

studerende                        kr. 1200 

passivt medlem                kr. 300 

 



5.Behandling af indkomne forslag 
Forslag fra bestyrelsen. 

§10 ændres fra: 

“ bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og forretningsfører” 

Til: 

“ bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer” 

 

§11 ændres Fra: 

“ ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som forretningsfører “ 

Til: 

“ved økonomiske dispositioner kræves dog underskrift af såvel formand som kasserer” 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Vivian Lindberg, Hanne Funch Andersen og Arne Jensen blev valgt til bestyrelsen 

Ud træder Leyla Atke, Hanne Dalby og Kirsten Habicht 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
Leyla Atke er 1. suppleant til bestyrelsen 

 

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 
Søren Fangel blev valgt som intern revisor. 

pt. ingen suppleant 

 

9. Eventuelt. 
Tak til bestyrelsen for deres arbejde for klubben. 

Tak til Kirsten Habicht, Hanne Dalby og Leyla Atke for deres arbejde i bestyrelsen. 

Medlemmerne udtrykte et ønske om flere referater og information på hjemmesiden 

Birgitte og Vivian har leget med klubmodulet, så nogen har fået en invitation på mail til 

standerhejsning, andre har ikke. 

Vi glæder os til at se ALLE til standerhejsning mandag d.22.april 

 


