
Forslag 1/SGR til ordinær generalforsamling i GTK den 26.03.2023. 

(Bortfald af) betaling af kontingent på grund af visse personlige 
forhold. 

Vedtægterne har ingen bestemmelser vedrørende dette, der 
udelukkende er nævnt på GTKs hjemmeside under kontingent, som 
følger: 

”Kontingentet vedtages på den årlige generalforsamling og skal 
betales inden standerhejsning (åbning af udendørssæsonen), der 
gerne er i slutningen af april måned. Kontingentet dækker indtil 
standerhejsningen det efterfølgende år. Der gives ikke rabat, såfremt 
man først melder sig ind eller betaler kontingent i løbet af perioden 
mellem to standerhejsninger. Der skal betales fuldt kontingent ved 
overgang fra passivt medlemsskab til aktivt medlemsskab i løbet af 
perioden mellem to standerhejsninger. Der sker ikke refundering af 
kontingent ved udmeldelse af klubben i løbet af perioden mellem to 
standerhejsninger. Der gives ikke reduktion af kontingentet på grund 
af personlige forhold, som f.eks. sygdom, skader, operation, rejser 
o.a. uanset, hvornår de forekommer.” 

Jeg foreslår at sidste sætning i ovennævnte citat ændres, eller 
alternativt at der vedtages en vedtægtsændring, som følger: 

”Der gives reduktion af kontingentet på grund af personlige forhold, 
hvorover man ikke selv er herre, som f.eks. sygdom, skader, 
operation, hvor det ikke er muligt at spille tennis i mindst 2 
måneder.” 

Begrundelsen for forslaget er, at jeg har hørt, at der er flere 
medlemmer, for hvem det ikke var muligt at spille tennis i 
udendørssæsonen, der blev pålagt at skulle betale det fulde 
kontingent stort kr. 1.200 (samt naturligvis leje af indendørsbane), 
hvis de kunne og ønskede at spille indendørs. Jeg vil gerne vedgå, at 
jeg i år selv står i samme situation; men det er ikke som følge deraf, 



at jeg kommer med dette forslag. Det er for at fremme GTKs 
interesser overordnet set. Jeg er bekendt med, at andre 
sportsklubber i Gilleleje giver reduktion i kontingentet i tilsvarende 
tilfælde. 

Overordnet set har jeg også svært ved at forstå, at man skulle være 
forpligtet til at betale for noget, som man af udefra kommende 
omstændigheder ikke kan nyde gavn af. 

Der er også den yderligere komplikation her, at lejen af 
indendørsbanerne forfalder primo august, samt at det kun er 
medlemmer, der kan leje disse baner. Dette betyder så, at enten 
kunne det besluttes, at man fortsat har mulighed for at leje en 
indendørsbane, mens kontingentet er suspenderet af disse årsager 
uden samtidig at blive forpligtet til at betale fuldt kontingent, når 
indendørssæsonen starter, eller det kunne besluttes, at man kunne 
overgå til passivt medlemskab for hele det relevante år, samtidig 
med at det blev accepteret, at et passivt medlem også kunne leje en 
indendørsbane. Dette sidste kun så eventuelt besluttes helt generelt, 
således at det blev muligt for et passivt medlem altid at kunne leje 
en indendørsbane, hvilket vil have den følge, at lejen for en 
indendørsbane så ville blive passivt medlemskab plus banelejen. I 
dette tilfælde ville det naturligvis ikke være muligt for det passive 
medlem at spille udendørs som aktivt medlem. 

Jeg er klar over, at det så muligvis også vil være nødvendigt at 
overveje ændringer i den resterende bestyrelsesbeslutning 
vedrørende rabat citeret ovenfor; men så må det jo være sådan. Jeg 
er af den opfattelse, at hvis det gøres nemt at melde sig ind i GTK på 
alle tidspunkter af året uden altid at skulle være forpligtet til at 
betale fuldt kontingent for en periode på mindre end et år, så vil det 
også kunne tiltrække yderligere medlemmer. 

 

Stig Gregersen 04.03.2023 


