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Referat ITK-generalforsamling 9. marts 2020 
 

 

1. Valg af dirigent 

Michael Glud valgt 

Michael konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gav ordet til formanden 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt med applaus 

- Beretning vedlagt herunder 

 

3. regnskab, budget og fastlæggelse af kontingent 

Formanden fremlagde regnskab, idet Lissie havde meldt fra grundet sygdom i familien. 

Bemærkninger til regnskab og budget: 

- Årets resultat positivt, med et overskud på 15.300 kr. 
- En udgift 4.800 kr. til halleje til juniortræning burde ikke have været bogført, idet der har været 

egenbetaling fra juniorspillere 
- Klubhusdrift forholdsvis stor, da vi har fået udskiftet låse for 7.000 kr.  
- Trænerudgifter store grundet manglende betaling for træning fra 2018 
- Ved en fejl er budgettal fra 2018 opført som budget 2019. Blev opdaget af bestyrelsen, men da 

regnskab og budget var godkendt fra revisorer, kunne vi derfor ikke rette på tallene 
- Kantine budget er udelukkende registreret som overskud – udgifter til indkøb er ikke bogført. 
- Boldbudget er stort grundet køb af ekstra bolde, med en forventning om stigende afgifter ifm. Brexit 
- Efter debat blev regnskab og budget godkendt med applaus 

 

4. Indkomne forslag 

Ingen forslag modtaget 

 

5. Valg af formand (Finn Stokholm ønsker ikke genvalg)  

Bestyrelsen foreslår René Iversen  

- René valgt med applaus 
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6. Valg af kasserer (ulige år) 

Punkt udgår 

 

7. Valg af seniorudvalgsformand (ulige år) 

René valgt til formand, så derfor skulle ny vælges. Bestyrelsen foreslår valg af Lykke Stagaard 

Lykke valgt med applaus 

 

8. valg af juniorudvalgsformand (ulige år) 

Punkt udgår 

 

9. Valg af motionistudvalgsformand (lige år) 

Bestyrelsen foreslår Michael G. Madsen  

- Michael valgt med applaus 

 

10. Valg af sekretær/PR (lige år) 

Kurt Andersen er på valg og modtager genvalg 

Kurt valgt med applaus 

 

11. valg af 2 bestyrelsessuppleanter (hvert år) 

Jørgen og Jens Ingvall valgt 

 

12. valg af revisor (lige år) 

Hans Henning Hansen er på valg og modtager genvalg 

- Hans Henning valgt med applaus 

 

13. Valg af revisor (ulige år) 

Punkt udgår 

 

14. Valg af revisorsuppleant (hvert år) 

Herbert valgt med applaus 
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15. Eventuelt 

Hjertestarter skal repareres, have nye batterier og elektroder 

- Der var en del debat omkring Hjertestarteren: Bør der laves en serviceaftale? Forslag om at hænge 
den udenfor? Skal Kommunen være med til at afholde udgifterne, hvis den skal være offentlig 
tilgængelig? Nogle argumenterer for at ITK ligger så langt væk fra andre, at det reelt kun er tennis 
der har brug for den. 

- Bestyrelsen lovede, at hjertestarteren vil blive opdateret med nye batterier og elektroder, samt 
drøfte om den skal gøres offentlig tilgængelig. 

Finn takkede af for mange års spændende år som formand for ITK og for den opbakning der har været 
fra såvel bestyrelse som fra medlemmer. 

Formand René holdt en lille takketale til Finn, for mange år i bestyrelsen det store engagement der var 
lagt for dagen gennem alle årene. Finn fik overbragt en kurv med lidt god vin og andre gode lækkerier, 
som en lille erkendtlighed for sit mangeårige virke, som formand for ITK 

 

Kurt Andersen 
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Bestyrelsens beretning 
 

- Status/tilbageblik på sidste sæson. 

- Ved generalforsamling den 04.03.2019 var vi så heldige at Lissie ville afløse Leif som kasserer. 

- Sæsonen startede med standerhejsning 28.04 og den 04.05 blev der afholdt tennissportens dag. 

- Ugen efter den 11.05 havde vi åbent hus, begge arrangementer med ok succes. 

o Dagen efter var der så workshop som omhandlede familietennis. 

- Vi har afholdt de traditionsrige arrangementer med ”pølsetennis henholdsvis den 27.05 og 23.09 

- Den 6. oktober havde vi et møde med Ishøj Kommune CKF hvor John Romlund-Kai S. Hansen og 

Malene Rasmussen deltog fra kommunen.  

o Fra ITK deltog René, Jens Jørgen og Finn Stokholm. Finn refererede fra mødet.............. 

- Uenighed om strukturen i motionistafdelingen bevirkede at Jens Jørgen valgte at forlade 

bestyrelsen, det beklager vi, men der skal være plads til uenighed. 

o Der har således været brug for suppleanterne tak til Kim og Michael. 

- Vi var i Bad Salzungen i perioden 30.08 til 02.09. 

o Denne gang var det kulturelle indslag en udflugt til Rhön bjergene hvor amerikanerne 

tidligere havde et observations sted hvor de kunne følge med i hvad russerne puslede med. 

- Standernedtagningen 27.10 

- Holdturneringen forløb godt: 

o Herreholdet fik en 3. plads i 4 div. 

o Manuelas hold ligeledes en 3.plads 

o Lykkes hold vandt deres række men tabte desværre finalen. 

o Kaspers hold  vandt desværre ingen kampe men spillede flere kampe uafgjort. 

o Golden Age holdet med Jan Fredsholt som kaptajn blev Sjællandsmestre. 

o Helene Christensen er blevet Sjællandsmester i damesingle i B rækken. 

- Vinsmagning som Kurt havde arrangeret, blev holdt 18.11 

- Julefesten blev afholdt den 23.11 

- Nytårstaflet med Elin som kaptajn blev holdt 11.01 

o Flemmings band Still Young spillede, og de spiller godt. 

- Generelt for arrangementerne er at rigtig mange deltager, tak for det. 

- Desværre er 3 af vores medlemmer holdkammerater og venner afgået ved døden siden sidst 

o Poul Lui, René Ljungberg og Svend Erik Wind. Æret være deres minde. 
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- Noget af det sidste vi har drøftet i bestyrelsen, er oprettelse af foreløbig 2 udvalg. 

1. Et der skal arbejde med klubbens sociale liv omfattende venskabsbysamarbejdet og de 

større arrangementer som julefest og nytårstaffel. 

2. Det andet som skal tage sig af diverse anlægsopgaver baner-lys og kontakt til kommune og 

Ishøj Idrætscenter. 

▪ I det sidste udvalg skal der være en repræsentant fra bestyrelsen. 

▪ Finn har meldt mig til begge udvalg og vil opfordre andre til at være med til at 

præge klubbens udvikling. 

 

Bestyrelsen   

 


