
 

 

Referat generalforsamling onsdag d. 18.august  

  Referent: Annika Jarl. 

1. Valg af dirigent. 
 Jens Risager blev valgt til dirigent, 
 

2. Bestyrelsens beretning. 
Det seneste år har været besværliggjort af den Corona pandemi som vi har været igennem siden 
marts 2020. Det har bl.a. medført økonomiske udfordringer for klubben især i forbindelse med 
indendørssæsonen, da man ikke kunne få lov at spille som planlagt. 

Vi kom heldigvis i gang tidligere i år udendørs med hjælp fra mange frivillige. Tusind tak for det. 

Der har været stor aktivitet gennem pandemien til trods og det ses bl.a. ved at der er booket pænt 
med baner fra om formiddagen til sent på aftenen. Dejligt med stor aktivitet på vores anlæg og pt. 
er vi ca. 450 medlemmer, hvilket viser at klubben er i en god udvikling. 

Vi er også blevet kendt for et dejligt anlæg bl.a. ved at afholde diverse turneringer og her kan 
nævnes bl.a.: 

• Medaljespil for junior holdturnering 2020 

• En af de store Grand Prix turnering som giver mange point til ranglisten 2020 

• Standerhejsning/tennissportens dag den 8/5-2021 

• Fynsk kvindetennis holder deres afslutning den 19/9 i TCO med spisning hos OB 

• Danske Tennis Veteraner afholder ligeledes arrangement i august 

• UM for juniorer var selvfølgelig det helt store arrangement i år 

Juniorer:  

Samarbejdet fortsætter med Fruens Bøge og det kører fint, selvom det kræver lidt ekstra arbejde i 

koordinering osv. Det er godt for juniorspillernes udvikling at de har flere at træne med. Træningen 
er fordelt på de 3 anlæg som er til rådighed. Der var også på junior-siden, en tidlig opstart med 

fysisk træning/aktivitet bl.a. på baggrund af trænernes store engagement. Mange tak for det. 

Seniorer:  
Denne gruppe er i en rigtig god udvikling. Der er kommet flere nye træningshold til – både 
voksenintro-forløb, begyndere og let-øvede og der er startet studie-tennis om fredagen, som har 
tiltrukket et nyt segment til klubben. Mange af de studerende vælger at blive medlemmer i klubben 

og overgå til træningshold. Der er desuden blevet nedsat et aktivitetsudvalg som bl.a. stod for 
standerhejsning. Det er en stor succes. Mange tak for den ekstra indsats og initiativ, og en særlig 
tak til Alexander Ventrup for det store arbejde han lægger i senior-gruppen. 
Sponsorer:  
Arbejdet med sponsorer som blev opstartet med Arne Jensen som primus motor i forbindelse med 

klubhus-projektet fortsætter. Det er lykkedes at holde indtægtsniveauet. Hvilket er rigtigt godt. Der 
er dog stadig brug for alle bidrag til klubben.  



 

 

Concordia er vores hovedsponsor og flere medlemmer tilkendegav at de havde haft en rigtig god 
oplevelse og havde oplevet god personlig service ved at skifte til Concordia. Alle nævnte at de 

samtidig sparede penge ved skiftet. Man skal huske at oplyse at man er fra TCO, da et del-beløb går 
til klubben.  
Sydbank har været rigtig gode til at hjælpe i forbindelse med ansøgninger til deres fond hvor vi har 
modtaget penge til bl.a. nyt depot.  

OK-benzin giver også penge til klubkassen, så hermed en opfordring til at tanke bilen hos OK via 
registrering af tilhørsforhold til TCO. 
Der er kommet et nyt sponsorudvalg på banen og det er vi meget taknemlige for. Det var en stor 
opgave for bestyrelsen. Det nye udvalg består af: Katrine Damgaard, Per Martens og Jesper Storm – 

en ekstra stor tak til de nye kræfter i sponsorudvalget. 

Baner og anlæg. 
Vi kom tidligere i gang med sæsonen og det var til trods for at vores banemand (Edo) igennem 
mange år var nødsaget til at stoppe pga. sygdom. Vi er derfor ekstra stolte af at vi har gode baner 
som er blevet rost gennem hele sæsonen og bl.a. også under UM. 

Nils og Rasmus har indtil videre stået for den daglige drift, mange tak for det. 

Hvis der er nogen som har lyst og mod på at være med i et baneudvalg, må man meget gerne rette 
henvendelse til bestyrelsen. Det vil bl.a. kunne hjælpe med planlægningen, skaffe hænder til 
baneklargøring og meget andet. Vi tror at involvering af medlemmer i mindre udvalg, kan føre til 
større engagement.  

Generelle henvendelser til hele medlemsgruppen lader ikke til at være vejen frem. 
 

Padel:  
Vi har netop modtaget den godkendte byggetilladelse fra Odense Kommune. Det betyder at vi må 
bygge 3 udendørs Padelbaner som planlagt på bane 7 og 8. Padeludvalget mødes snarest for det 

videre arbejde. Der er en dialog i gang med en mulig leverandør, som både kan levere baner og en 
finansieringsmodel, som ikke udgør en risiko for klubbens økonomi. Der skal dog forventes 16-18 
ugers leveringstid på banematerialet og dertil 4 uger til byggeprojektet. Nærmere planlægning 
heraf foretages i Padeludvalget, men realistisk kan de stå klar til næste udendørssæson. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2020. 

2020 var et udfordrende år bl.a. pga. ombygningen af vores klubhus, som resulterede i et 

merforbrug på næsten 600.000 kr.  Klubhuset er optaget i regnskabet under aktiver og skal 

afskrives med 100.000 kr. om året, de næste 10 år.  
Klubben har en sund driftsøkonomi og dette års regnskab kommer ud med et overskud på 

324.549 kr. 

 
Trods en ellers sund økonomi, stod vi ved årsskiftet 2020/2021 med en likviditetsmæssig 

udfordring, hvorfor klubben var nødsaget til i en periode at låne penge af medlemmerne. 



 

 

Disse lån er ved at være tilbagebetalt, således at vi nu har en kortfristet gæld på kun 35.000 
kr. samt en langfristet gæld på 125.000 kr. 

Der arbejdes stadig på at sikre likviditeten. 

Efter fremlæggelsen blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen. 
 

4. Budget 2021. 
 
Indtægter fra medlemskontingenter ligger her i september på 568.000 kr. hvilket er udtryk 
for en medlemsfremgang. 

Overskuddet fra UM bliver på omkring 100.000 kr. og vi forventer derfor et overskud i 2021 
på 257.000 kr., efter vi har afregnet vores lån. 

Et tilfredsstillende resultat, der skaber forventninger  om likviditet ved overgangen til 2022. 

Vi har ansøgt alle de Corona-puljer vi kunne ansøge og har samlet modtaget 100.000 kr. 
Overordnet er vi derfor meget tilfredse med udviklingen i klubbens økonomi – det går den 

r igtige vej. 

 

5. Behandling af indkomne forslag. 

 Et forslag fra Bestyrelsen om, at man i fremtiden kunne afholde en generalforsamling 

digitalt, hvis fx en pandemi lukker samfundet ned. 
Det blev vedtaget som en §7A til vores vedtægter.  
Pt. benytter man formuleringen fra DGI. 

Generalforsamlingen bad bestyrelsen om at fremlægge et revideret forslag til næste 

Generalforsamling.   
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 Birgitte, Vivian og Thomas var på valg. De var alle tre villige til genvalg, hvilket de fik. 
 Tillykke med det. 
 Vivian er kun valgt  for 1 år, da der altid skal være 3 på valg.  

Rasmus og Annika er ligeledes på valg næste år. 
Der kom desuden to nye medlemmer ind i bestyrelsen, således at den i fremtiden består af 
7 personer (som det fremgår af vedtægterne)  
Alexander Ventrup og Rune Clausen stillede op og blev valgt ind.  
Tillykke med det. 

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 



 

 

Bestyrelsen foreslog Per Martens og Jesper Storm, som begge blev valgt 

8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 

Bestyrelsen foreslog genvalg af Ib Ketelsen, som blev valgt. 
 Steffen Wanscher blev valgt som revisorsuppleant. 

9. Eventuelt. 

Nils Baastrup har vundet Årets Ildsjæle pris fra GF Forsikring på 20.000 kr. for hans arbejde 

med at introducere tennis til +55. Tillykke og stor tak til Nils! Nils vil i samarbejde med 
bestyrelsen finde ud af, hvor pengene bedst kan anvendes i klubben. 

 

Ift. padel-projektet blev det foreslået, at der skulle være overdækning på banerne. Det er 

dog ikke muligt, da det ikke er indeholdt i ansøgningen til fredningsstyrelsen og 

kommunen. Endvidere er der ret stor sandsynlighed for at det ikke vil blive godkendt, da 
det ikke må kunne ses fra stien. Der kan evt. kigges på det i fremtiden om det var en 

mulighed. 
Der var spørgsmål til økonomien i padel og det blev igen understreget og aftalt, at der ikke 
skal indgås aftaler om finansiering som kan medføre økonomisk risiko for klubben. 
 
Der blev bemærket at der i vores vedtægter ikke står noget om, hvem der fastsætter 

kontingentet i TCO. Som det er nu, har bestyrelsen mandat til at fastsætte kontingent. Det 
skal tydeliggøres under §5. Det er en fordel ift. muligheden for at lave budget/regnskab 
forud for generalforsamling. 

 

Det er muligt at købe det nye klubtøj som står inde på kontoret og der er en sidste 

prøvedag den 28. august. 
 
18.august 2020 

 
 

Vivian Lindberg      Jens Risager 
 formand       dirigent 
 


