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Tak for at så mange  er mødt op til vores generalforsamling. Det er en god tradition som vi skal 
værne om. 
 
Aktivitet i bestyrelsen m.v. 
Jeg vil igen i år benytte denne lejlighed til at takke alle de frivillige der påtager sig store som små 
opgaver. Det er det der får klubben til at fungere. Alt fra de 2 revisorer Michael og Aage, dirigent 
Jakob,  Jesper Vaupel for at organisere VT’s støtte til et ungdomshjem i Tanzania, de mange 
holdkaptajner, de som organiserer tirsdagsturneringen, torsdagsturnering, søndagstennis, 
medlemmer af juniorudvalg, de som er der når klubhuset skal males og Jeanette, Peter, Peter og 
Jesper for deres store indsats i bestyrelsen.  
Når det er sagt vil jeg også sige at Vedbæk Tennisklub er velsignet med nogle fantastiske 
medarbejdere. Derfor skal der lyde en  kæmpe tak til Baneinspektør Jan Toubøl, Cheftræner 
Thomas Novak og hans trænerteam for deres indsats. Jeres fortsatte engagement og kærlighed til 
klubben er guld værd. Det er en sand fornøjelse at arbejde sammen med jer. 
Jeg vil også sige tak til vores sponsorer. I 2013 lancerede vi et sponsorkoncept, som fik en 
fantastisk modtagelse. Som I kan se er der rigtigt mange sponsorer allerede og derfor vil vi fortsat 
forsøge at skaffe penge til klubben ad denne vej. Tak til Karoline Raben for udarbejdelsen af 
sponsortavle og andet sponsor materiale. 
 
Anlæg 
2013 har været et pause-år for større investeringerne i vores anlæg. De vigtigste investeringer har 
været indenfor varme og ventilation med nyt varmvandsanlæg og varme i køkken og ventilation i 
omklædningsrummene.  Køkkenet er blevet malet, vi har fået et par nye bænke og et flot 
rododendron bed.  
 
Vi havde i budgettet sat penge af til renovering af den nordlige del af bane 1 og 2, men det blev 
ikke nødvendigt at udføre dette arbejde. 
 
Et par ord om Rundforbi Tennishal.  
I efteråret 2012 indgik hallen og kommunen en ny aftale. Hovedessensen i aftalen er, at hallen får et 
tilskud på 345.000 DKK mod at timerne 14:00-18:00 anvendes af børn under 18 år og at klubberne 
ikke længere får lokaletilskud vedr. Rundforbi tennishal. Juniortimerne sælges til klubberne til en 
pris således, at ændringen ikke får nogen økonomisk konsekvens for klubberne.  
De fleste timer i juniorbæltet er overgået til klubberne og de sidste 6 kontrakttimer vil overgår ved 
starten af næste indendørssæson. 
P.t. undersøges muligheden for at får udført en fuld renovation af hallens tag og der er møde med 
kommunen desangående d. 20. Februar. 
 
Medlemstal, udvidelse af anlæg og anlægsfond 
Vi har gennem de sidste mange år ligget på omkring 550 medlemmer med 50% seniorer 50% 
juniorer. I 2013 var tallet 569 medlemmer. Dette er et stort antal medlemmer per bane, men 
indenfor vores kapacitet som ligger på 550-575, hvilket også er det nødvendigt for at kunne skabe 
den tilstrækkelige økonomi i klubben.  



 

 

 
Jeg har sammen med formanden for Birkerød Tennisklub stået i spidsen for tennisklubberne i 
kommunen og har haft en tæt dialog med politikkerne vedr. konsekvenserne af den kapacitet 
analyse, der blev offentliggjort i april 2013 og som skal anvendes til at fastlægge kommunens 
fremtidige idrætsfacilitets investeringer. Vi har indrykket fælles annonce i lokalpressen, deltaget på 
folkemøde, har haft møder med borgmesteren og diverse politikkere. Det er lykkes at få 
Socialdemokratiet til at medtage opførslen af en eller flere tennishallen i deres valgprogram. Der 
ligger nu et forslag fra de 7 klubber i kommune til behandling på møde i folkeoplysningsudvalget d. 
25. Februar 2014. 
 
Hvis man går en tur forbi Henriksholm, vil man kunne se at der skyder nye boliger op og inden 
længe vil de blive beboet. Vedbæk vokser og når de sidste mursten er langt, vil Vedbæk være blevet 
op i mod 25% større. Det er vores forventning, at de nye beboere både børn og voksne, vil have 
behov for at dyrke idræt og måske specielt tennis. Derfor har vi fortsat gennem hele 2013 være i 
positiv dialog med både forvaltningen Kultur og Fritid og de ansvarlige politikkere, herunder 
borgmesteren, ligesom vi har givet vores mening til kende i lokalpressen.  
 
Nu er der sket noget som kan hjælpe os. Efter mange års kamp er vi faktisk derhenne, hvor vi har 
fået brugsret over Vedbæk Kildeplads og hvor vi kan præsentere en godkendelsestegning og en 
visualisering af de forbedringer vi gerne vil gennemføre. Kommunen har ekstraordinært støttet til 
udarbejdelsen af disse tegninger med 50% af. omkostningerne 
 
Planen som er blevet godkendt af kultur og fritid kalder vi Vedbæk Tennis Park  Denne plan 
indeholder en udvidelse af baneantallet, ny parkeringsplads, omlægning af sti og forskønnelse af  
anlægget, herunder specielt området bag bane 5. 
 
Næste skridt efter at planen er blevet præsenteret for generalforsamlingen er, at vi sender 
myndighedstegningen til kommunen til behandling i Byplan og at bestyrelsen parallelt laver budget 
for projektet og laver en plan for information af medlemmer og andre interessenter.  
 
Økonomi 
Økonomisk kom vi tilfredsstillende ud af 2013 med et overskud på 93.358 DKK  mod et budget på 
54.000DKK og et overskud på 3.922DKK i 2012. Omsætning på 1,79mDKK og et dækningsbidrag 
på 520 tDKK. Nedgangen i omsætning og dækningsbidrag skyldes primært reduktion og 
omlægning af de kommunale tilskud. Vi har en egenkapital på 454.750 DKK og en anlægskonto på 
151.075DKK og en likvid beholdning på 836.547DKK ved udgangen af året.  
 
Vi budgetter med et overskud på 9.000DKK for 2014 efter at vi investeret 77.000 DKK en ny 
website, maling af klubhuset, 2 nye bænke og nogle nye cafeborde .  
 
Derudover har vi tænkt at investere i en hjertestarter. Denne er ikke budgetlagt. Vi har ansøgt Tryg 
om en gratis hjertestarter. Samtidig har vi søgt kommunen om 50% tilskud, hvis vi ikke får den fra  
Tryg. 
 
Budgettet er også uden Vedbæk Tennis Park planen som skal godkendes på en generalforsamling. 
 
Aktiviteter 
I lighed med de seneste år havde vi også i 2013 en vifte af aktivitetstilbud til vores medlemmer.  



 

 

For nye medlemmer har vi i samarbejde med DTF indført Voksenintroduktion som bl.a. indbefatter 
”gratis” træning.  
For motionister har vi motionist træning, tirsdags og torsdagsturnering og søndag og torsdagstennis 
indendørs og klubmesterskaberne og morgentennis og sommerlejr og Cardiotennis. 
For senior turneringsspillere har vi haft 2 senior hold, +45 hold, +55 hold og +65 hold ude og 1 
senior hold inde.  
 
Juniorerne har fået tilbudt træning på alle niveauer, træningslejre, kurser i fysisk træning og mental 
træning, Mallorca tur, Vedbæk Cup, klubmesterskaberne, vi har haft hold i SLTU’s holdturnering 
ude og minitennishold indendørs og her vil jeg også takke holdkaptajner og andre frivillige som har 
gjort det muligt. 
 
I 2013 har vi gjort en ekstra indsats for at promovere tennis og Vedbæk Tennisklub med henblik på 
at skaffe nye medlemmer og at sætte VT på det politiske landkort. Dette bl.a. ved at afholde 
Tennissportens dag, som var en stor succes og derfor vil blive gentaget i 2014. Vi deltog i den 
traditionelle Vedbæk Havnedag og vi arrangerede en indsamling af tennisbolde m.v. til et 
ungdomshjem i Tanzania.  
 
Sportslige resultater – junior og senior – hold, individuel, klub 
 
For vores hold var året lidt blandet: 

· 1. Holdet forblev i Sjællandserien indendørs med nød og næppe. Det er gået bedre i 
indeværende sæson hvor holdet med lidt held i sidste kamp kan rykke op i 3. Division. 
Udendørs endte holdet midt i rækken og spiller igen i år i Sjællandserien.  

· 2. holdet fik en midterplads i serie 3 og rykker derfor hverken op eller ned. 
· +55 holdet blev næstsidst i serie 1 med en enkelt sejr  
· +65 blev sidst i serie 1 efter en sæson hvor det ser ud til at det sociale blev prioriteret 

højere end de sportslige resultater 
 
Ulrik Hjortshøj vandt sit 3. Klubmesterskab i herresingle og det samme gjorde Phillippa Søgaard i 
damesingle. 
 
Det er desværre ikke blevet til så mange Danmarks- eller Sjællandsmesterskaber i Junior, Senior 
eller Veteran som vi er vant til. Nævnes skal dog Valdemar Friis som fik guld i U/12 HD  ved SM 
inde. 
 
Vi åbner lørdag 26. April, træning vil starte mandag 28. April og igen i år vil vi have 
standerhejsning 3. maj i forbindelse med Tennissportensdag. Dette arrangement vil I høre mere om, 
men vi forventer, at det vil starte 9:30 med morgenmad og standerhejsning kl. 10:00 og fortsætte til 
12:30, hvor der vil blive serveret lidt lækkert fra grillen.  
 
Fokus de næste par år 
Der er 3 vigtige opgaver som bestyrelsen skal løfte. 

1) forudsat at vi får godkendt vores Vedbæk Tennis Park plan, skal den finansieres og 
implementeres 

2) folketinget har vedtaget en reform af folkeskolen som betyder at skolebørnene får 
senere fri fra skole og derfor også kommer til tennis senere og måske mindre. Der er dog 



 

 

mulighed for at etablere et tættere og formelt samarbejde med skole som betyder, at 
reformen vil få en positiv indflydelse på VT. 

3) Og sidst men ikke mindst så fylder VT 100 år og det skal fejres på behørig vis 
 
 
Bestyrelsen 
Peter Faarbæk Jensen har valgt at stoppe i bestyrelsen efter 10 års hårdt arbejde. Det bliver et stort 
tab og jeg og den øvrige bestyrelse vil gerne sige tak til Peter for hans fantastisk indsat og 
enestående engagement. Nu bliver der tid til at spille lidt mere tennis. 
 
Som det også fremgår at indkaldelse til denne generalforsamling har jeg valgt ikke at genopstille 
som formand. Jeg ønsker ikke dette skal blive et diskussionsemne men føler at jeg skylder 
generalforsamlingen en kort redegøre for min beslutning.  
 
På bestyrelsesmøde 7. oktober foreslår jeg at bestyrelsen skal ændre sin sammensætning så den 
bedre afspejler klubbens medlemssammensætning og de forskellige medlemmers ønsker og behov. 
Det er min opfattelse at den nuværende sammensætning ikke er optimal og at det generelt er 
problematisk at have 3 personer med mere eller mindre samme profil i bestyrelsen da disse udgår et 
flertal. Konkret foreslår jeg derfor at besætte posten som juniorformand med en person fra blandt de 
yngre juniors forældre og erstatte PFJ med en person fra de ældre motionister. 
 
Derudover fremfører jeg på mødet at en ændring er nødvendigt, da samarbejdet i bestyrelse ikke 
fungerer godt nok bl.a. pga. en række uheldige sager i forvaltningen af vores mandat. Jeg føler ikke 
dette kan fortsætte længere og at det uværligt vil går ud over kvaliteten af det arbejder som 
bestyrelsen udfører. 
 
Da der ikke var flertal for at følge min indstilling vælger jeg at forlade bestyrelse. 
 
Det var beretningen 
 
 
 
 


