
Medlemsmøde i Jyllinge Tennis Klub 
Lørdag den 17. september kl. 9.30 

 
Velkomst ved Peter Sparholt 
Særlig velkomst til JGI, som i år har valgt at følge mødet pga. dagsordenens punkt 5 og 6 
 
1. Valg af dirigent 
Henrik Skov valgt som dirigent.  
Mødet er annonceret korrekt. 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
Formandens beretning givet ved næstformand, Peter Sparholt, pga. afbud fra formanden. 
Juniorafdelingens beretning v/Peter Sparholt formand for Juniorafdelingen.  
Seniorafdelingens beretning v/Henrik Sørensen formand for Seniorafdelingen.  
 
Beretninger vedlægges separat. 
 
Spørgsmål til seniorformandens beretning: 
Q. Hvorfor stopper nye medlemmer, ved vi det?  
A: årsagen er, at voksne har svært ved at integrere. Derfor vil vi lave arrangementer for alle 
nye medlemmer til foråret. 
 
Q: mangler vi baner om vinteren?  
A Ja vi kan ikke få flere tider i Ølstykke. 
 
:Q kan vi måske få Baunehøjskolen nogle timer lørdag eftermiddag efter kl. 14 når juniorerne 
er færdige?  
A: Vi arbejder på det. Kresten: Vi har spurgt i Jyllingehallen, men de har overhovedet ikke 
plads at tilbyde os. 
 
Q Hvad er mumlen i krogen? Vi har sagt til dig at det er ok med holdtræning og 
Teamturnering.  
A: Løsningen kan måske være en anden dag. Det drejer sig om bookning af 4 baner til 
herrerne tirsdag kl. 19-21. Dette skal revideres. Måske skal det deles over 2 dage. Udvalg 
ønskes, således at flere bliver tilfredse. 
 
Q: Er det unikt for JTK at der tilbydes baner til turneringsspillere?  
A: Nej. Det er unikt at vi tilbyder seniortræning. 
 
Kommentarer: 
Rigtig godt for holdturneringsspiller at mødes til træning. 
Vigtigt at der udarbejdes en rangliste, således at vi kan stille de bedste hold. (dette er vedtaget 
og bliver sat i værk til foråret 2012). 
 
Den samlede beretning blev herefter godkendt af medlemsmødet.. 
 
  



3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2010 på grundlag af de gennemførte 
Aktiviteter 
 
Regnskab vedlagt separat 
 
Bemærkninger: 
Kontingenter er stigende, Tilskud er stigende. Sponsorindtægterne er de samme som 2009. 
Tilskud fra kommune til renovering af bane 5 og 6 i alt kr. 200.000 og i 2011 kr. 300.000 fra til 
renovering af bane 3 og 4. 
 
Depositum for nøgler. Det koster 100 kr. for en nøgle. Kontoen for ikke aflevere nøgler vokser 
fordi udmeldte medlemmer ikke har afleveret nøgle.  
 
Ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt af medlemsmødet. 
 
 
4. Redegørelse for klubbens aktivitetsplaner inklusive budget for det kommende år. 
 
Redegørelse vedlægges separat. 
 
Bemærkninger til tilskudsordninger 
Via JGI får vi 417 kr pr. medlem u/25 år. (dette er sat ned).  
 
Lokaletilskud: Tidligere fik vi 110-120.000 kr. til renovering af baner fra Gundsø Kommune 
uanset om vi selv lavede renoveringen, eller vi betalte et firma. Ved hjælp af frivilligt arbejde til 
klargøring og vedligehold af baner tjente vi på den måde et pænt beløb til klubbens kasse. Det 
er slut nu desværre. Området er harmoniseret, således at tennisklubber i kommunen får 
penge pr. medlem uanset alder. Da det tilskud går via JGI, og der hér er en anden 
fordelingsnøgle, som tilgodeser unge u/25 år koster det JTK yderligere grundt JTK 
medlemsfordeling. Dette er IKKE tilfredsstillende, og JGI er de eneste, som kun udbetaler pr. 
medlem u/25 år!! 
 
Berettigelse til tilskud: 
For at få tilskud skal regnskab revideres af revisionsfirma. Dette anslås til ca. 15.000 kr. som 
JGI betaler. Ved medlemskab af JGI i 2010, har JTK på nuværende kendte grundlag et 
underskud på 90.298 kr – som skyldes JGI fordelingsnøgle for lokaletilskud. 
 
Q: Klubturen til Tyrkiet - er den neutral elle belaster den JTK?  
A: Den påvirker JTK positivt, da der beregnes et lille administrationsgebyr. 
 
Q: Nøgler - hvordan inddrages de ved udmeldelse?  
A: der gøres ikke noget ud over at meddele Junior- og seniorafdelingen om hvem, der er 
udmeldt. Reelt set har udmeldte medlemmer, som ikke har afleveret nøgle, stadig adgang til 
klubhus og baner.  
Q: Det er også et arbejde at inddrage manglende nøgler. 
A: Forekommer der et evt. misbrug vil der komme nye nøgler.  
 
Det forelagte budget blev herefter godkendt af medlemsmødet.. 
 
 



5. Behandling af indkomne forslag. 
(Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før medlemsmødets afholdelse). 
 
Bestyrelsen søger om tilladelse til udmelding af JGI-samarbejde. 
Kort oplæg: 
Dec. 2009 kan JTK konstatere at lokaletilskuddet igen falder (reduktion på kr. 55.000 if. til en 
1:1 fordeling) Denne fordelingsnøgle er JTK ikke enig i. Efterfølgende bliver JTK stillet i udsigt 
– dokumenteret i en mail fra FM/JGI, at JTK kunne få tilskuddet alligevel. Dette er ikke sket 
endnu – delkonklusion: JTK har i alt kr. 55.000 til gode hos JGI tilbage fra 2009. 2010 gav JGI 
fordelingsnøgle et underskud I JTK på kr. 62.000, så reelt set er JTK samlede tilgodehavende 
ved JGI kr. 55.000 + kr. 62.000.  
Efter JTK opfattelse bruges JGI fordelingsnøgle til at dække husleje i Jyllingehallen, en hal 
som JTK ikke er brugere af. Økonomien er den primære årsag til, at JTK ønsker at træde ud af 
JGI. 
 
JTK har været i dialog med DTF og DIF.  
DTF svar:  
I DTF optik hersker der foreningsfrihed i Danmark og skulle JTK ønske at melde sig ud af en eventuel 
forening, så må dette være klubbens ret.   
 
DIF jurist svarer: 
JGI er en flerstrenget forening med afdelinger, der er selvstændige juridiske enheder med bl.a. egen 
generalforsamling (som her hedder et medlemsmøde) og egen økonomi. I sådan et tilfælde fungerer hver 
enkelt afdeling for egen regning og risiko, indgår selv aftaler med tredjemand, hæfter selv for gælden osv. 
Dette forudsat, dels at vedtægterne entydigt gør hver enkelt afdeling til en selvstændig enhed, dels at 
vedtægternes linie følges i praksis, så det vitterligt er JTK, der har ageret og har ageret selvstændigt i 
forhold til omverdenen - bortset fra de situationer hvor hovedforeningen udtrykkeligt er tillagt en eksklusiv 
kompetence. 
 
JGI’s vedtægter er ikke helt entydige, men trækker i absolut hovedsagen i den retning, at hver enkelt 
afdeling er selvstændige enheder. Jeg forudsætter, at JTK også i realiteten har ageret selvstændigt. Nogle 
afdelinger i JGI har i øvrigt helt selvstændigt navn på samme måde som JTK (f.eks. FC Jyllinge for fodbold 
eller JUCE for en cykelklub), mens andre afdelinger hedder JGI Gymnastik eller JGI Swim. 
 
Alt i alt er det min vurdering, at JTK er en selvstændig juridisk enhed. Når det er tilfældet er JTK som sådan 
medlem af JGI, der er at betragte som en samlende lokal paraply og kun med enkelte egne, særligt nævnte 
kompetenceområder. Derfor kan JTK udmelde sig af JGI med passende varsel (f.eks. 3 måneder). Og i den 
forbindelse medtager JTK sine egne aktiver og passiver, medlemmerne af JTK følger med og spillested og 
spilletider følger ligeledes med, hvis de står i JTK’s navn. 
 
Nu er (nogle af) de øvrige afdelinger i JGI sikkert også tilknyttet DIF’s forbund, så vi vil fra vores side 
opfordre til, at man lander tvisten på en ordentlig og mindelig måde, og det er naturligvis JTK’s egen 
afgørelse, om de vil udmelde sig eller ikke. 
 
 
Herefter indlæg ved JGI formand Lene Lindberg. 
  
Jeg er ny formand fra apr. 2011 og har derfor ikke dyb indsigt i denne sag. Tennis har været 
med i JGI i mange år. Hver eneste aktivitet i afdelingerne drives selvstændigt.  



Efter at vi er kommet i Roskilde Kommune, er der sket en ændring i tilskuddene. Roskilde 
Kommune har ikke mange selvstændige anlæg og ser derfor anderledes på økonomien. 
For 2011: Før omfordeling af lokaletilskud står JTK til at få et tilskud på samlet 104.000 kr. 
Efter omfordeling af JGI tilskuddet nu på i alt 98.000 kr. JGI fordelingsnøgle tilgodeser unge 
u/25. DA JTK medlemsfordeling er 80/20 if. til senior/junior vil det give et meget mindre tilskud, 
men der er i år kunstigt justeret på tallene, således at JTK for kr. 98.000 i lokaletilskud efter 
JGI modellen. 
Det er korrekt, at JTK mangler at få i alt kr. 55.000 for 2009 og kr. 62.000 for 2010 og det 
skyldes, som sagt, at JGI Lokaletilskudsfordeling tilgodeser de unge u/25 år og da JTK 
primært består af medlemmer o/25år vil det give nedsættelse af lokaletilskud. 
 
Bemærkning vedr. 2011: 
Lyder dejligt hvis JTK i år kun mister 4.000 kr. På skrift har JTK, at de penge der er taget fra 
os, skal vi have tilbage, men det får vi ikke. Hvordan kan vi så stole at denne melding, står ved 
magt? 
 
Lene: Der holdes hovedbestyrelsesmøde i september (21.) og der vedtages dette formentlig. 
 
Q: Kresten, er det korrekt forstået at vi som medlemmer i JTK har en økonomisk ulempe i 
forhold til de andre tennisklubber i kommunen?  
A: Ja 
 
Q: Er det korrekt at vi nu af sociale årsager giver tilskud til de unge?  
A: Ja, vi giver gerne til de unge, men der skæres samtidig i vores tilskud og vi tilbydes reelt 
ikke timer i Jyllingehallen.  
Derudover laver vi selv løn og bruger de facto ikke JGI. Af den grund giver det ikke mening af 
betale til JGI. 
 
Q: Skal der indkaldes til ekstraordinært medlemsmøde efter at JGI har afholdt 
hovedbestyrelsesmøde, hvor det skal godkendes, at JTK modtager 98.000 kr.. PT er det 
meget usikkert, hvordan JTK står i fremtiden? 
 
Lene: Hvis Roskilde Kommune har brugt mere end 56% på børne og ungdom, så tages der fra 
puljen til de ældre. 
 
Q: Vores bestyrelse orienterer os løbende. Nu siger du at det kun er 4.000 kr. vi bliver 
beskåret. Er vores bestyrelse orienteret om det?  
Lene: ikke direkte, men informationen skulle være tilgået ad anden vej. 
 
Vedr. ansøgning om tilskud: Når der søges tilskud i Roskilde Kommune, så er der forskel på 
støtten til unge og voksne. På hovedbestyrelsesmødet vil vi lave en model for 
lokalefordelingen.  
 
Kommentar fra Jørgen Madsen: Tilbage i 2001 var jeg formand og her var vi også kede af 
medlemskabet med JGI. Min anbefaling er, at sætte advokater på denne sag. Det har til 
stadighed været et problem.  
 
Kommentar: 
Bekymrende at bestyrelsen i JGI beslutter fordelingsnøglen år efter år. Hvad siger bestyrelsen 
så til næste år? 



 
Q: Pengene til JTK forsvinder, hvor er de nu? 
A: De bliver brugt til at drive Hallen 
 
Q: Har vi samme vilkår som andre tennisklubber? Vi skal have samme vilkår og ikke være 
afhængige af en bestyrelse i JGI. 
 
Q til FM JGI: Hvorfor er det så svært for JGI og give slip på JTK? Vil du være fortaler for at 
JTK går?  
 
Lene: Jeg vil være fortaler for at I skriver en ansøgning om at blive nedlagt. 
 
Herefter blev bestyrelsens anmodning til medlemsmødet om tilladelse til søge udmeldelse af 
JGI bragt til afstemning. 
 
6. Fremsat forslag fra bestyrelsen der søger om tilladelse til at søge om udmeldelse af 
JGI samarbejdet. 
Afstemning ved håndsoprækning: Enstemmigt vedtaget at JTK’s bestyrelse arbejder på en 
nedlæggelse. Procedurer vil selvfølgelig blive overholdt. 
 
FM/JGI - Direkte adspurgt om gyldighed af afstemning. Ja. Afstemning ved håndsoprækning 
er accepteret. 
 
7. Fremsat forslag fra bestyrelsen der søger om tilladelse til at indføre 
indmeldelsesgebyr for nye medlemmer. 
 
Administrativt tidsforbrug på nye medlemmer, som hurtigt melder sig ud. Derfor dette forslag. I 
RTK er der indmeldingsgebyr på 495 kr.  
 
Der er ikke budgetteret med dette. Det hænger sammen med det manglende tilskud fra 
kommunen. På denne måde skal vi ikke hæve kontingenter. 
Afstemning: Ja enstemmigt vedtaget.  
 
8. Fastsættelse af kontingent 
Ingen ændring i 2011-2012 
 
9. Valg af bestyrelse og suppleanter.  
På valg 
Som Næstformand: Peter Sparholt 
Som Kasserer: Kresten Sloth 
Begge genvalgt uden modkandidater 
 
Suppleanter: 
Tina Falk Andersen og Tina Kentorp er genvalgt. Flemming Breum Jørgensen blev valgt ind 
som 3 suppleant. 
 
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Disse er genvalgt. 



11. Evt.  

Lotte : Vi har ’fornøjelsen’ af Luffe. Totalt er der et underskud på kr. 792,- i Luffe. Den 18.8.11 

var underskuddet på 171,- kr. 3 dage senere et underskud på 121 kr. I skolernes sommerferie 

var der underskud på 15,- kr. I Luffe lægges desuden div. fremmede mønter. Vin-øffe går rigtig 

godt. En appel til alle om, at betale for øl og vand. Det er kun os selv vi snyder. 

Anne van Agger: Kan vi være lidt mere miljøbevidste som klub? Sorter affald og smid tennisrør 

i en speciel affaldsspand.  

Klubmesterskabskampe. Det er svært og gennemføre alle kampe til tiden. Kan der meldes ud 

lidt før d. 5.7.11? det klare svar: Måske. 

Helle Flaga: Tidligere (for år tilbage) blev det meldt ud d. 21.6. og det var samme resultat. 

Konklusion: det er åbenlyst ikke afgørende, hvornår der meldes ud. 

Henrik Taisbak: Forslag om at reservere 2 weekender udelukkende til klubmesterskabskampe. 

Måske med grillede pølser sidst på dagen. 

Vejledende afstemning ved håndsoprækning vedr. model for afvikling af klubmesterskab: 

50/50 

Afsluttende bemærkninger ved næstformand Peter Sparholt:  

Tak for et godt møde og spændende møde. Tak for engagement og deltagelse og ikke mindst 

til JGI for besøget og deltagelse i JTK medlemsmøde 


