
 

Generalforsamling i Brøndby Strand Tennisklub 
Lørdag den 23. april 2022 kl. 10 

Referat 
 
 
Der var følgende punkter på dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 

        Thomas Rosenmejer blev valgt 
    Antal fremmødte: 9 medlemmer + 5 bestyrelsesmedlemmer.  
 
2. Formandens beretning 

Henrik aflagde beretningen.  
Desværre var banerne ikke klar til spil – forventes klar i løbet af uge 21. Vi er pt. 208 medlemmer, 
vi har fået mange nye medlemmer (måske hjulpet lidt af de forskellige nedlukninger og 
restriktioner pga. Corona) 
Henrik nævnte også, at BST i løbet af de nærmeste år vil komme til at mangle frivillige sjæle – i 
bestyrelsen og generelt til de mange andre gøremål, der er i klubben. 
Vor økonomi er god og stabil. Et nærmere samarbejde med vor søsterklub i Brøndby har over de 
seneste par år været på tale. Men for nuværende formentlig kun på tale for junior og motion. 
Annie Uldall, der gennem de sidste 14 år har været kasserer, har valgt at sige stop. Stor tak fra 
BST til Annie for det store arbejde, hun har udført for klubben. 
BST’s anlæg vil også i år skulle være vært for BST Open – i år dog i en ændret udgave i forhold 
til tidligere år. 
Klubben har i år 2 hold tilmeldt motions turneringen. Breddetræning er blevet en MEGA succes. 
BST aften har start tirsdag den 3. maj – og heldigvis var baner givet fri af banemanden. 
Beretningen blev godkendt. 
 

3. Regnskab 
Annie Uldall fremlagde regnskabet. Vi kommer ud af 2021 med et overskud på 21.000 kr. 
Vi holder vore kontingenter m.v. uændrede. Budgettet for 2022 forventes at slutte med et mindre 
underskud.  
Regnskabet herefter godkendt. 
 

4. Fastsættelse af kontingent, indmeldelsesgebyr, baneleje for indendørstimer samt  
    budget 

Kontingentet fortsætter med de nuværende priser. Da der har været lukket ned for spil indendørs 
(BTK Hallen), besluttede bestyrelsen i løbet af vinteren, at tilbagebetale 60% af det indbetalte 
beløb til de pågældende medlemmer. Resten er overført som forudbetaling til BTK Hallen i 
vinteren 2021. Medlemmer, der har betalt for træning i BTK Hallen, har fået tilbagebetalt 50%, og 
50% er overført som forudbetaling for vinter 2021.  
Indmeldelsesgebyr (100 kr.) for nye medlemmer fastholdes. 
Kontingent m.m. herefter godkendt. 

  
5.  Indkomne forslag 
     Bestyrelsen fremlagde et forslag omkring inkludering af børnebørn i familiekontingentet.  

Forslaget går ud på, at familiemedlemskab inkluderer børnebørn (op til fyldte 25 år) i      
medlemskabet. Forslaget vedtaget. Det betyder, at vedtægternes paragraf 3.e ændres således: 
 



 

Familiemedlemsskab (dækker forældre og børn fra samme familie, eller bedsteforældre og 
børnebørn, herunder evt. udeboende børn under 25 år) 
Forslaget vedtaget.  
Endvidere forslag fra bestyrelsen om at ændre på ordvalget i visse paragraffer i vedtægterne. 
Ændringerne vedtaget. 

                 
6.  Valg af bestyrelsesmedlemmer  
     a) Formand (Henrik Vinther ikke på valg). 
     b) Næstformand (John Roy Vesterholm) på valg. John Roy Vesterholm fortsætter. 
     c) Sekretær (Susanne Andersen) ikke på valg.  
     d) Kasserer (Annie Uldall) på valg. Annie ønsker ikke at fortsætte. Preben Rasmussen valgt. 
     e) Juniorudvalgsformand (Emilie Rosenmejer) ikke på valg. 
     f) Turneringsudvalgsformand (Thomas Rosenmejer). På valg. Thomas fprtsætter. 

 g) Motionsformand (Claus Hou Dam) ikke på valg. 
 

7. Valg af juniorudvalgsmedlemmer  
    Allal fortsætter 
    Nanna Rosenmejer- ny 
    Christopher Andersen - ny   
  
 

8. Valg af turneringsudvalgsmedlemmer 
    Thomas Rosenmejer rekvirerer selv/fylder op. 
 

  9.  Valg af motionsudvalgsmedlemmer 
       Frank De Gang 
       Bente De Gang 
       Rikke Houmøller Thaarup – ønsker ikke at fortsætte, men er med på ”sidelinien” 
 
 10. Valg af revisor og suppleant 
      Kristian Dundal valgt som revisor. Suppleant mangler. 
   
 11. Eventuelt 

Bente de Gang bad bestyrelsen om at tage BTK hallens udlejning op til revurdering. Da BST 
gennem flere år ikke har kunnet udleje alle timer til egne medlemmer, har de ”gode” ledige 
timer været udlejet til medlemmer fra bl.a. Brøndby Tennisklub. Hvilket har medført, at vore 
egne medlemmer har haft rigtig svært ved at leje disse timer. Taget til efterretning af 
bestyrelsen. 
 
I forbindelse med diverse arbejdsdage/arbejdsopgaver talt om bedre forhåndsoversigt til jobs 
og opgaver. Der ønskes skarpere planer og fleksibilitet. Taget til efterretning af bestyrelsen. 

 
 
Generalforsamlingen afsluttet kl. 11.48 
Antal fremmødte: 14 personer (inkl. Bestyrelsen) 


