i Racketlon Danmark
Forbundets ordinære generalforsamling
lørdag den 27. Marts 2021 kl. 11.00
(blev afholdt virtuelt på Zoom grundet Covid-19 situationen)
Referent: Thomas Ostenfeld Larsen, Formand
Indledende bemærkninger
Formanden bød velkommen til alle 10 fremmødte, og glædede sig over at alle
medlemsklubberne var repræsenteret, samt at der ligeledes var mødt repræsentanter
op fra den nystiftede Racketlon Nordjylland.
Pkt. 1) Valg af dirigent
Jesper Schou Nielsen blev valgt som dirigent.
Som referent valgtes formanden Thomas Ostenfeld Larsen.
Generalforsamlingen konstateredes lovligt indkaldt iht. vedtægterne, og var derfor
beslutningsdygtig.
Alle forbundets 4 medlemsklubber fremmødt, med i alt 12 stemmer fordelt med
 Bagsværd Tennisklubs racketlonafd. 3 stemmer (v. Jesper S. Nielsen)
 Furesø Racketlon 3 stemmer (v. Claus Lessél)
 Holbæk Racketlon 3 stemmer (Kim Ljungberg-Jensen)
 Rudersdal Racketlon 3 stemmer (v. Claus Lessél)
Pkt. 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år (v. formanden).
Bestyrelses beretning forelægger skriftligt (bilag 1) og hovedpunkterne blev fremlagt af
formanden, der ligeledes på vegne af Morten Jaksland fremlagde den sportslige
beretning.
Formanden redegjorde indledende for de organisatoriske ændringer der skete i
bestyrelsen i 2020, hvor Claus Lehmann Lessél valgte at takke af som formand for
Racketlon Danmark, efter at have trukket et kæmpe læs som formand i mere end to år.
Formanden takkede på vegne af bestyrelsen endnu engang Claus Lehmann Lessél for
den store indsats han har ydet i sin formands periode.
Som for så mange andre sportsgrene, så har den verdensomspændende Covid-19
pandemi også haft stor betydning for Racketlon Danmark’s aktiviteter i 2020, og har det
stadigt i høj grad her i 2021. Danske racketlonspillere klarede sig dog godt og vandt
medaljer ved de kun tre World Tour turneringer i Thailand (januar), Wien (januar) og
Luxembourg (februar), der nåede at blive afholdt inden at alle turneringer blev aflyst for
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Referat af Ordinær Generalforsamling

FIR håber på at kunne starte med turneringer igen i løbet af 2021, men for nuværende
er der mange ukendte faktorer der bliver afgørende for genoptagelse af international
turneringsaktivitet. Først og fremmest er det planlagte VM i Østrig i august aflyst, og FIR
arbejder på ny plan for afholdelse af VM. FIR arbejder med et budget, som gør det
muligt at gennemføre alle planlagte turneringer senere på året. Hvis situationen ændres
markant bliver det indkaldt til ekstra møde, hvor økonomi og fremtidsplaner bliver
diskuteret (herunder mulig mer-betaling i kontingent).
På den nationale scene fik vi heldigvis afholdt DM i slut juli i 2020 med lidt over 50
deltagere, hvilket var en af de vigtige målsætninger for RacDK i 2020, sæt i lyset af at
det var nødvendigt at aflyse DM i December 2019. Formanden takkede de mange
frivillige der havde bidraget til afvikling af et succesfuldt stævne på Rudersdal Kommune
dejlige ketcheranlæg på Topstykket i Birkerød, og især Christian Wieth, der var
turneringsleder i hele weekenden. I september måned blev der afholdt en
endagsturnering i det Nordjydske i Vrå idrætscenter, som blev startskuddet til Racketlon
Nordjylland, der snart helt officielt ser dagens lys.
Racketlon DK ’s bestyrelse ser frem til at Nordjylland Racketlon Forening/Klub bliver
etableret og formelt bliver medlem af RacDK i nær fremtid. Det har været et stort ønske
i mange år at jydske racketlon kræfter også bliver repræsenteret i i Racketlon Danmarks
bestyrelse. Bestyrelsen påtænker at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i
løbet af sommeren, således at den kan blive udvidet med en repræsentant fra
Nordjylland Racketlon.
Holbæk Racketlon har desværre grundet Corona situation været nødsaget til at aflyse
det planlagte DM i Holbæk’s nye Sportsby, som vi var mange der havde set meget frem
til. Formanden opfordrede Holbæk Racketlon til forhåbentlig senere på året at kunne
være været for em 1-dags turnering. Rudersdal Kommune har som i 2020 givet grønt
lys til at Racketlon Danmark kan afholde DM 2021, på ketchersports anlæggene på
Topstykket i Birkerød i den sidste weekend af sommerferien.
Formanden sluttede af med at konkludere at Racketlon Danmark samlet set har klaret
sig nogenlunde igennem 2020 på trods af at al ketchersport i store perioder har været
lukket helt ned på grund af Corona krisen. Racketlon er en yderst begrænset sportsgren
i DK, men til gengæld er de få medlemmer meget aktive og dedikerede, hvoraf en stor
del deltager (i større eller mindre grad) i internationale turneringer og klarer sig
overordentlig godt.
Bestyrelsens beretning inkl. sportslig beretning blev enstemmigt godkendt.
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resten af året. Verdensranglisterne blev frosset og der har derfor ingen ændringer været
i godt og vel et helt år.

Regnskabet blev fremlagt ved kasserer Kim Ljungberg-Jensen, og er blevet revideret og
godkendt af den interne revisor Christian Wieth.
Regnskabet er vedhæftet som Bilag 2, og udviser et underskud på 5.717,36 kr, og en
egenkapital på 4.783,19 kr.
Den nye kasserer har ændret regnskabsformatet, således at alle indtægter og udgifter
er grupperet sammen i modsætning til tidligere, hvor posterne var aktivitetsopdelt.
Der var i 2020 relativt mange ekstraordinære poster. Som følge af Holbæk
Racketlonklubs opponering mod kontingentets størrelse, da kontingent til Racketlon
Danmark blev indført i 2019 med tilbagevirkende kraft til 2018, er kontingenter for
tidligere år først blevet betalt i 2020.
Modsat har der under ekstraordinære udgifter, været andre klubber, der delvist har fået
tilbageført kontingenter for 2018 og 2019. Endelig måtte man refundere deltagergebyrer
for den aflyste turnering, RDT Holbæk Sparekassen Kronjylland Open.
Pkt. 4) Budget for det følgende (igangværende) år (2020).
Generalforsamlingen drøftede budget 2021 – med udgangspunkt i en fremskrivning af
Regnskab 2020. Budget for 2021 er vedhæftet som Bilag 3.
De samlede indtægter budgetteres til 3.675 kr. og udgifter på 5.454,03 kr.
Budgettet er let reduceret ift. regnskabet 2020, idet der forventes færre udgifter til
administration. Budgetterede udgifter til IT-omkostninger, godtgørelse til bestyrelsen og
mobiltelefoni er skåret betydeligt ned i forhold til sidste regnskabsår.
Generalforsamlingen vurderer, at det er et realistisk budget, og konservativt i forhold til
indtægtssiden, hvor der synes at være en større upside end downside. Især vil der ikke
vil være nogen udgifter forbundet til baneleje ved afholdelse af et 2021 DM i Birkerød,
hvorfor gennemførelsen af et sådan DM forventeligt vil give et pænt og vigtigt overskud
til Racketlon Danmark. Grundet den store usikkerhed, der stadigt eksisterer omkring
den omfattende Covid-19 epidemi, er der dog ikke budgetteret med indtægter fra et DM
i dette budget.
Kassereren bemærkede, at bestyrelsen på sigt (som FIR) overvejer at forhøje
medlemskontingentet fra de få eksisterende klubber, da dette er den eneste faste
indtægtskilde til forbundet. Argumentet var, at efter kassererens overbevisning ville det
være optimalt, hvis kontingentindtægterne alene kunne dække de faste udgifter og, at
variable indtægter fra aktiviteter, herunder DM kan dække de variable udgifter som er
forbundet med aktiviteterne.
Pkt. 5) Behandling af eventuelt indkomne forslag.
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Pkt. 3) Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne kalenderår (2020) til
godkendelse (v. kassereren)

Pkt. 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Stine Krogsøe (Rudersdal Racketlon Klub) var på valg og blev genvalgt for 2 år).
Malte Thyregod nuværende suppleant (Holbæk Racketlon) var villig til valg til
bestyrelsen, hvilket dog ikke var muligt i henhold til de nuværende Vedtægter, da man
ifølge disse skal være medlem af en bestyrelse af en dansk racketlon klub organiseret
under Racketlon DK.
Pkt. 7) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (ingen indkomne kandidater, men Malte
Thyregod forsætter som suppleant indtil videre).
Pkt. 8) Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Christian Wieth blev genvalgt in absentia som intern revisor via mundtlig bekræftelse
overfor Thomas Ostenfeld Larsen. Der blev udtrykt tak til Chr. W. for hans arbejde.
Der blev ikke valgt en revisor suppleant i stedet for Jesper Schou Nielsen, som nu er
medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen peger på at Kasper Petersen kan være en mulig
kandidat.
Pkt. 9) Eventuelt.
Under dette punkt blev det kort diskuteret at bestyrelsen påtænker at komme med
forslag til vedtægtsændringer på en ekstraordinær generalforsamling senere på
sommeren. Dette især for at imødekommende en fremtidig situation, hvor en klub (som
det har været tilfældet med Nordsjælland Racketlon i de seneste år) kan ende med at
sidde med et absolut flertal. I den forbindelse nævnte formand Claus Lehmann Lessél
fra Nordsjælland Racketlon, at man i klubben arbejder på at bidrage til at finde en
løsning, således at Nordsjælland Racketlon fremover reelt i Racketlon Danmark regi
kun repræsenteres som én klub og dermed har samme stemmeantal som de øvrige
klubber.
Formanden takkede dirigenten for fin ledelse af generalforsamlingen, og
forsamlingen for god ro og orden.
Generalforsamlingen blev
afsluttet ca. kl. 12.30.

Thomas Ostenfeld Larsen
Formand

Jesper S. Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Kim Ljungberg-Jensen
Kasserer

Stine Krogsøe
Bestyrelsesmedlem

Morten Jaksland
Bestyrelsesmedlem
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Der var ingen indkomne forslag.

Resultatopgørelse
1. Januar - 31. December 2020
samt
Balance pr. 31. December 2020

Indholdsfortegnelse

side

Resultatopgørelse for året 2020

2

Finansieringsanalyse

2

Balance pr. 31. December 2020

3

Egenkapital pr. 31. December 2020

3

Godkendelse af regnskabet

4

Noter

5
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Racketlon Danmark
c/o Thomas Ostenfeld Larsen
Vejlemosevej 5A
2840 Holte

Resultat opgørelse
1. Januar - 31. December 2020
2020

Indtægter
1 Kontingenter
2 Sportslige aktiviteter
3 Salg af udstyr

2019

3.550,00
26.604,50
0,00

4.500,00
1.359,00
1.975,00

30.154,50

7.834,00

19.512,23
13.275,76

6.477,98
13.299,06

Udgifter i alt

32.787,99

19.777,04

Resultat før renter

-2.633,49 -11.943,04

Indtægter i alt
Udgifter
4 Sportslige aktiviteter
5 Administrationsomkostninger

6 Finansielle poster, netto

-0,27

Resultat før ekstraordinære poster

0,00

-2.633,76 -11.943,04

7 Ekstraordinære poster, netto

-3.083,60

Årets overskud

-675,00

-5.717,36 -12.618,04

Finansieringsanalyse
Årets overskud
Afskrivninger
Ændring i tilgodehavender
Ændring i hensættelser

-5.717,36 -12.618,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Årets likviditetsvirkning
Likvide beholdninger primo

-5.717,36 -12.618,04
10.500,55 23.442,56

Likvide beholdninger ultimo

4.783,19

side 2

10.824,52
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Note

Balance pr. 31. December 2020

2020

2019

Aktiver
Bankindestående Sparekassen Kronjylland og PayPal

4.783,19

10.500,55

Aktiver i alt

4.783,19

10.500,55

Egenkapital

4.783,19

10.824,52

Passiver i alt

4.783,19

10.824,52

Passiver

Egenkapital pr. 31. December 2020
Saldo 1. Januar
Overskud ifølge resultatopgørelsen

10.500,55 23.442,56
-5.717,36 -12.618,04

Egenkapital 31. December 2019

4.783,19

10.824,52
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Note

side 3

Bestyrelsens påtegning

I 2020 er der skiftet regnskabsprincip, således at indtægter og udgifter opstilles hver for sig i stedet for som tidligere, hvor posterne har været aktivitetsopdelt.

Holbæk, den

/

2021

Kim Ljungberg-Jensen
Kasserer
I bestyrelsen:

Thomas Ostenfeld Larsen
Formand

Morten Jaksland
Betyrelsesmedlem

Stine Krogsøe
Bestyrelsesmedlem

Jesper Schou Nielsen
Bestyrelsesmedlem
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Vi bekræfter med vores underskrift, at vi har godkendt regnskabet og herunder anser regnskabet for at være aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik.
Dog bemærkes, at 2019 viser en difference på 323,97 kr. mellem aktiver og passiver. Det har ikke været muligt for den nye kasserer, at redegøre for denne difference,
som er opstået før den nye kasserer, blev valgt.

Foranstående regnskab har jeg revideret.
Holbæk, den

/

2021

Christian Wieth

Godkendt på generalforsamlingen d.

dirigent

/

2021

dirigent
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1 Kontingenter
Kontingent Rudersdal Racketlon
Kontingent Furesø Racketlon
Kontingent Holbæk Racketlonklub
Kontingent Bagsværd Tennisklub
I alt
2 Sportslige aktiviteter
Nettoindtjening hele RDT 2019 touren incl. DM
RDT Holbæk Sparekassen Kronjylland Open deltagergebyrer
DM deltagergebyrer
I alt
3 Salg af udstyr
Salg af bolde
I alt
4 Sportslige aktiviteter
DM
Køb af bolde
Medlemskab Federation of International Racketlon
Landshold
I alt
5 Administrationsomkostninger
Website
Øvrige IT-omkostninger
Gebyrer til Sparekassen Kronjylland, PayPal og MobilePay
Godtgørelser bestyrelsen
Mobiltelefoni
I alt
6 Finansielle poster, netto
Renteindtægter bank
Øvrige renteudgifter
I alt
7 Ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter
Kontingent Rudersdal Racketlon for 2018
Kontingent Holbæk Racketlonklub for 2018 og 2019
Ekstraordinære indtægter i alt
Ekstraordinære udgifter
Nettoudgifter DM 2018 (blev afholdt i 2019)
Refusion af deltagergebyrer til RDT Holbæk Sparekassen Kronjylland Open
Refusion kontingent 2018 og 2019 Bagsværd Tennisklub
Refusion kontingent 2018 og 2019 til Furesø Racketlon
Refusion kontingent 2018 og 2019 til Rudersdal Racketlon
Ekstraordinære udgifter i alt
Ekstraordinære poster, netto
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2020

2019

1.350,00
0,00
1.400,00
800,00

2.625,00
1.875,00
0,00
0,00

3.550,00

4.500,00

0,00
3.900,00
22.704,50

1.359,00
0,00
0,00

26.604,50

1.359,00

0,00

1.975,00

0,00

1.975,00

16.709,87
0,00
2.802,36
0,00

0,00
2.287,50
1.495,70
2.694,78

19.512,23

6.477,98

1.998,00
2.290,25
2.320,01
5.387,50
1.280,00

1.998,00
746,78
499,00
7.655,28
2.400,00

13.275,76

13.299,06

0,00
0,27

0,00
0,00

-0,27

0,00

750,00
1.625,00
2.375,00

0,00
0,00
0,00

0,00
3.733,60
400,00
675,00
650,00
5.458,60

675,00
0,00
0,00
0,00
0,00
675,00

-3.083,60

-675,00
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Noter til årsregnskabet
Note

Budget 2021

Realiseret 2020

Indtægter
Kontingenter
Deltagergebyrer turneringer

3,675.00
0.00

3,550.00
26,604.50

Indtægter i alt

3,675.00

30,154.50

Udgifter
Sportslige aktiviteter
Medlemsskab FIR
Udgifter turneringer

2,235.51
0.00

2,802.36
16,709.87

I alt

2,235.51

19,512.23

Administationsomkostninger
Website
Øvrige IT-omkostninger (Dropbox, SignIT m.m.)
Gebyrer til Sparekassen Kronjylland, PayPal og MobilePay
Godtgørelse bestyrelsen
Mobiltelefoni

2,030.52
100.00
1,088.00
0.00
0.00

1,998.00
2,290.25
2,320.01
5,387.50
1,280.00

I alt

3,218.52

13,275.76

Udgifter i alt

5,454.03

32,787.99

-1,779.03

-2,633.49

0.00

-0.27

-1,779.03

-2,633.76

Resultat før renter
Finansielle poster, netto
Resultat før ekstraordinære poster
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Budget 2021

-1,779.03

-5,717.36
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-3,083.60
Årets overskud

0.00
Ekstraordinære poster, netto
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