
Referat fra ~eneralforsar~lin~en i Vedbaek Tennisklub afholdt on~da~ deg ~,~o o~~~~;s 2015 i
Sog~e~arden, Vedbaek Stati~~~s~~~

Dagsorden

1. Valg of dirigent

2. Formanden afl~gger beretning, evt. suppleret of udvalgsform~nd

3. Kassereren forel~gger det reviderede regnsl<ab

4. Fastsaettelse of kontingent og indskud for nye medlemmer

5. Rehandling a~ indkomn~ forslag. Vedtagelse heraf traeder umiddelbart i kraf~

6. Valg of ~formand

7. Valg of medlemmer til bestyrelsen

8. Valg a~ 2 revisorer

9. Eventuelt

Formanden Jesper ~rvad bid yell<ommen ail arets generalforsamling.

1. Jacob Hjortsh~j bleu valgt som dirigent of generalforsamlingen.

Dirigenten I<onstaterede, at generalforsamlingen var lovligt ind!<ald~.

2. lesper ~rvad af~agde bere~tning for 2014 samt planer for den I<ommende saeson 2015.

En stor ta{c bleu re~~ter til alle de frivillige, som yder en stor indsats til klublivet samt de to ansatte
cheftr~ner Thomas Rlowak og hans team of hj~lpetr~nere same baneinspelcts~r Jan Toub~l.

Endvidere en stor ta!< tii de 20 sponsorer, hvis bidrag til !<lubbens ~konomi er vigfiig. Ogsa en tak
bleu retter til medlemm~rne of bestyrelsen.

Der ~r ansl<affe~t en hjertestart~r til klubhuse~t og der tilbydes et f~rstehj~lpskursus primo maj. Se
hjemmesiden for tilmelding.

Skolere~Formen bet~d, at 71 barn r de sidste 6 tr~ningsuger at s~sonen il<!<e laengere kunne na frem
til de tr~ningstider, de havde inden sommerferien. Besfyrelsen besluttede der~~or at kompensere
delvist for de 21 traeningsbanetimer, som dewed forsvandt, ved ganske ekstraordin~rt at benytte
bane 5 mandag — torsdag i efteraret. Dette vil ikke sl<e i 2015, da vi vil planl~gge e~fter den nye

situation.

Projekt bane 6 arbejdes der forrsat intensf med, og seneste made med I<ommunen betyder, of der
skal I~~~es en analyse of st~jforhold ved en ekstra bane. Vi haber pa en byggefiilladelse til sommer.
Finansiering of en byggesum pa 1,3-1,5 mill kr. med ny p-plads sl<al unders~ges, og et endeligt

projekt forelaegges pa en ekstraordinaer generalforsamling for godkendels~.

Antallet of seniorer har ligget meget sfabilfi pa 310, dog har der v~ret of dy!< pa 11% i juniortallet til
224, hvill<et er sl<idt for !<lubliv og ~I:onomi. For de yngste medl~mmer, der tr~ner i Vedbaekhallen,
er faldet pa 20%, da Icorrimunen har inddraget nogle of vore tidligere haltimer og gives dem til
gymnastik. Fastholdelse afi bade juniorer, ungseniorer og senior~r har bestyrelsen h~j~ pa agendaen

i 201.
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~61<onomien for 2014 ser fornuftig ud, der er lagfi fol<us pa at holds omkostningerne nede.
Oms~~tninge~~ landede pa kr. 1.688.000 mod budget kr. 1.700.000, overskud pa kr. 61.367 mod
budgef kr. 9.000.

Den nye hjemmeside lanceredes i juni. Jeanette var tovholder og en stor tak'til hende for det store
arbejde. Der arbejdes fortsat med at gyre den spaendend~ og relevant fior klubbens medlemmer, sa
gods forslag er velkomne.

Klubben har haff mange ak~ivite-ter for medlemmerne, bl.a. training pa alle nivauer, tr~ningslejre,
Mallorca tur, Vedbaek Cup, 2 sommerlejre, klubmesters!<aber, SLTUs hold~turnering ude og

minitennishold inde. Ved havnefesten i Vedba~k promoverede Thomas Nowak klubben. Sommerlejr
for seniorer tilbydes igen i 2015.

2014 bleu der opret~ef et Seniorudvalg med Bjorn Lange i spidsen. Fomalet er at styrke
sammenholdet blandt medlemmer ved at arrangers diverse tennis- og socials aktivit~ter. Enhver
der ~nsker at bidrage og gyre en indsats, op~fordres til at melds sig. Tirsdagsfurneringen er en
succes samt en raekl<~ arr~ngementer i Rundforbi Tennishal. Formalet er at fa flere aktivit~ter for

bade unge og aeldre spillere. Ethvert bidrag vil vaere positivt for klubben.

Klubbens spillere har opnaei flo~te sportslige resultater i 2014.

Ungdomsafdelingens resultater ved Sjaellandsmestesrers!<aberne indend~rs:

• Oliver Basse Sj~llandsmester i U/14 ka~. 1

• Oliver fil< desud~n s~lv i U/14 ND sammen med sin makker Frederik Justesen fra Birker~d.

• Johan Mottlau fik bronze s U/10 HS kat. 1.

Sarah Granhof fik bronze i U/14 DS kat. 1

Louis Raben fik bronze i U/12 HD kat 1

s Valdemar Friis fil< bronze i U/14 HD kat 1.

Og Ungdomsafdelingens resultater ved Sj~llandsmestesterskaberne udend~rs:

0 Oliver Basse U/14 F-IS s~lv, HD s~lv, og MD guld sammen med Sarah Granhof

Thea Raben s~lv i U/16 DS kat 2

• Caroline Ryding s~oly i DS kat. 2

• Louis Raben bronze i U/12 HD

Victor Arndal-Lauritzen bronze i U/14 HS kat. 2

2



Senior resultater ved DTV-mesrre indend~rs: Guld til Jenny Hannestad DS 50+, guld til Thomas

Konigsfeldt HS 50+ og s~lv i HD, bronze til Thomas Konigsfeldt og Jenny Hannestad MD 50-~ og

Hans Henrik Wengel HD 50+.

Senior resultater ved DTV-metre udend~rs: S~Iv til Thomas Kongsfeldt HS 50+og guld i HD SS-~, s~sly

til Hans-Henrik Wengel i HD 55+.

Peter Arleth er klubbens repr~senfiant i bestyrelsen for Rundforbi Tennishal. Der er indgaet en

aftale med I<ommunen om vedligehold of udend~rsarealerne, hvor I<ommunen vil bidrage

(remover.

Der er indgaet en ny ordning omkring tils!<ud fra kommunen til juniorb~lfet. Prisen ~`or et nyt tag er

5-6 mio ~cr. og trods et ~konomis{c godt ar med overskud pa 400-450.000 !<r. er der p~. kun tilsagn

fra SLi U med Ian pa 0.5 mill kr. Der satses pa en I~sning med !<ommunen, s~ ~taget kan udskif~.es i

2016.

Vedbaek Tennisklub fylder 100 ar i 2016 og det skal fejres. Bestyrelsen sager medlemmer, der vil

deltage i forberedelserne og opfordrer medlemmer til at melde sig til i`estudvalget ved at sl<rive til

Jette pa mail sel<retaer(a~vedbaektennis.dl<.

Udend~ssaeson 2015. Banerne abner Iq~rdag den 25. april, fir~ningen starter mandag 27. april og

igen i ar a~holdes standerhejsning Igdag 2. maj ifim Tennissportens dag.

/~nl~gsformanden Bjorn Lange berettede om kfubhus, banerne, udenomsarealer samt om

senioruc~valg~t.

Der er udf~rt mindre vedligeholdelsesarbejder i !<lubhusef, reng~ringen har va~ret tilfredsstillende.

Hjertestarteren er h~ngt op i krogen mod bane 1. I<ursus bliver tilbudt primo maj ifm anden social

a!<tivi~tet. Der er anskaffet nyt bordfodboldspil.

2015 skiftes dire ail toiletterne. Huller i tag skal vurderes for udslciftning eller blot lapping. E't

defekt gulvbra~t vil biive udski~tet. Lampe over fodboldspil vurderes opsat.

Vores hardarbejdende banemand Jan Toub~l har gjort en stor og pasl<~,nnet indsats for at holde

savel baner som udenomsarealerne ipin stand. Der er opsat net over slamuren, der er ind!<~bt

nye parkbaen!<e pa bane 4. Stanger og dyser er I~bende s!<iftet pa anlaegge'ts vandinstallation tit

manuel banevanding. Der er indk~bt en trailer tit klubbens minitral<tor samt en ukrudtsbraender.

Ved fora rsl<larg~ringen skal vurderes om draening ~f isaer bane 1 og 2 kan forbedres. Der indk~bes 2

b~nlce, hvor~f~~er alts baner har samme type og kvalitet.

Vedligeholdelse of udenomsarealerne har v~ret foretaget of kommunen og Jan Toub~l. Der ~nsl<es

dog en Iclar afitale med kommunen, om hvem der gar hvad.

P-plads situationen gar, at medlemmer opforcires tit at benytte vandv~r{csgrunden. Pl~nerne for

bane 6 i 2016 gar, at p-pladser skal udbedres.
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Bjorn Lange for~sa~tte med en kort orientering firs s~niorudvalge~s a~bejde, herunder ai`vikling of

I<lubmes~erskaber, sociale arrang~menter, adf~rdsklager samt ~ennisrejse ail Tyrl<iet i September

2015. Bjorn Lange op~(ordrede m~dlemmer til at melde sig til at arrangere !<lubmestersl<aber 2015,

og alle er velkomne til at deltage i seniorudvalgts arbejde.

Ungdomsformanden Deanette Caspersen indledt~ sin bere'~ning med at henvise ail

klubved'~aegternes formalsbestemmelse, at udbrede kendsl<abe~t til og f~rdighed i fennisspil samt

pa and~n made samle ungdommen i Vedb~k.

Vores juniorer er en sfor del of klubbens ~Iconomi, da Icommunen yder ~tilsl<ud ril medlemmer

mellem 4-24 ar. Vi har dygrige traener~, juniorerne spiller pa mange nivauer, vi har et gods klubliv

med fors!<ellige aktivi~eter, sa juniorerne har lyst til at v~re i !<lubben ogsa udover training.

Jeanette Caspersen redegjorde for de Bode turneringsresultater i 2014 idend~rs SM, hvor vi fik 6

medaljer og udend~rs 7 medealjer, sejre i individuelle'~urneringer samt for hold.

Som omtalt of Jesper ~rvad gav skolereform~n udfordringer, som ogsa har begr~nset vore

haltimer. Vedbak skole benytter sely hallen til kl. 16 og kun ~a barn kan na frem til kl. 14 i

Rundi`orbi Tennishal, sa der er flere spillere om banetimerne fra kl. 16. Banelejen i H~rsholm-

Rungsted Tennisklub er ogsa blevet begr~nset, idet de sely har brug for banerne til juniorerne.

Derudover har kommunen inddraget vore halfimer om onsdagen pa Vedb~l< Skole. Den

reducerede banel<apacitet har medf~rt en medlemsnedgang i juniorer pa 11%. For de yngst~

medlemmer, der firaener i Vedb~l<hallen, er faldet dog pa 20%, da l<ommunen har inddraget nogl~

of vore tidligere haltimer og give's dem til gymnastik.

Til sidst rettede Jeanette Caspersen en tal< til ungdomsudvalget for arrangemen~tet omkring

generalforsarnlingen.

Bere~tningerne bleu tagef til efterretning.

3. Kassereren Peter Arleth gennemgil< grundigt de enkelte poster i regr~skabet for 2014 og oplyste, ~t

vi har azndre'c og forenkle~ arbejdsgange, idet Jette varetager medlemsadministrationen og Peter

Arleth bogf~ringen. Der ses saledes besparelse pa bl.a. porto og gebyrer. Overskuddet bleu pa kr.

61.367 mod budget I<r. 9.000. Tra~ningsind~aeg~erne viser, at der er rad til tr~nerl~nninger.

Udes~taende 18.000 !<r. forventes at blive inddrevet.

,~nl~gsfonden udg~r kr.185.975 og I<assebeholdningen !<r. 828.90.

Pa budgettet 2015 er a~fsat penge til bl.a. st~junders~gelse, pc til cheftr~ner, slab til Rundforbi

Tennishal, toiletd~re tit klubhus, 2 b~nke, f~pper og k~kkengrej, dommerstole, mating, reparation

of fag.

Regnskabet bleu godkendt.

4. Bestyrelsen foreslog nedsae~telse of indmeldelsesgebyr #or seniorer fra 1.000 kr. tit 700 kr. samt

(contingent forjuniorer ~~dt i 2008 og severe pa 435 kr samt ~vrige kontingentssatser u~ndrede.



Bestyrelsens forslag bleu godi<endt.

Bestyrelsen vil overveje ~orslag fra Mogens Jacobsen om dispensation for betaling of

indmeldelsesgebyr og nedsat kontingen~ for seniorer, hvis man er medlem ar anden 'tennisklub i
I<ommunen a la N~rum Tennisklub.

5. Jacob Hjortsh~j oplyste, at forslag fra medlemmer, der ~nskes behandlet pa generalforsamlingen,
skal vaere bestyrelsesformanden i h~nde senesf 10/1.lesper ~brvad modtog forslag fra Mogens
Jacobsen pa torsdagsfiurneringens vegne 31/1, som siger " i den kommende saeson 2015 ma der

ikke finde juniortraening sted efter kl. 18 pa banerne 1-4 og aldrig pa bane 5".

Forslaget bleu dr~ftet, men der I<an il<I<e tr~ffes en beslu~ning. Jesper ~rvad oplyste, at der er

enighed i bestyrelsen om, at banerne il<ke sl<al Bruges til ungdomstra~ning. Jesper ~rvad oplyser
endvidere, a'~ bestyrelsen haber pa samarbejde med Vedbae!< sl<ole samt at manglende

banekapacitet fortsat er et argument over for Icommunen med projek~ bane 6.

6. Jesper ~rvad bleu genvalgt som formand.

7. Peter Arleth og Jeanette Caspersen bleu genvalgt som medlemmer of bestyrelsen.

8. Michael von der Lieth og Aage Thomsen bleu genvalgt som revisorer.

9. Intet.

Jesper ~r~ad takkede for valgefi som formand og takl<ede de SO iremm~dte medlemme~ for god ro og
Orden og rettede en tak til dirigenten.

Til slut ~nskede Jesper ~rvad en god tennissason og pa gensyn pa banerne den 25. april samt til

standerhejsning og Tennissportens Dag den 2. maj.

Beretning, referat og pr~sentafiionerne vil olive lagt pa klubbens hjemmeside.
-.

Dato ........~:~~'.'~.~:...

Jacob Hjortsh~j

dirigenfi
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