
Referat af generalforsamlingen i Vedbæk Tennisklub afholdt den 7. februar 2008 
på Hotel Marina. 

 
1. Jacob Hjortshøj valgtes til dirigent af generalforsamlingen. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 

2. Formanden Stig Arnt aflagde beretning for 2007 og redegjorde for 
aktiviteterne og planerne for 2007 sæsonen. Bestyrelsen vil forslå at 
baderummene renoveres og at der bygges et nyt skur i 2008. Se nærmere 
under punkt 4. Der har været problemer med klipning af græs og buske på 
klubbens arealer, et arbejde som forestås af kommunens folk, så klubben var 
nødsaget til at få et firma til forestå arbejdet. 

 
De sportslige resultater har været meget fine. Oldboys holdet 40/45+ vandt 
danmarksmesterskabet meget overbevisende. Veteran holdet 50/55+ forblev i 
serie 1, men senior holdet måtte dog rykke en række ned. Også på det 
individuelle plan gik det fint med flere danmarksmester mesterskaber i 
veteranrækkerne.  
 
Medlemstallet har været meget stabilt (547 pr. 30.9.2007).  
 
Juniorformanden Jeanette Caspersen gennemgik juniorafdelingens aktiviteter 
og omtalte at klubben har været nødsaget til at leje ekstra baner i HRT for at få 
tilstrækkeligt med indendørsbaner. Der er blevet nedsat et ungdomsudvalg 
som skal bistå juniorformanden, med de mange aktiviteter. Op mod 50 % af 
eleverne i de små årgange på Vedbæk skole går til tennis i klubben, hvad er 
temmelig enestående også set på landsplan og Vedbæk tennisklub er ved at 
blive kendt for sit ungdomsarbejde. Hertil kommer at de sportslige resultater 
også har været meget gode, med mange medaljer ved både SM og DM, så 
forventningerne til 2008 er helt i top. 
 
Beretningen blev godkendt. 

 
3. Kassereren Per Lynggaard gennemgik regnskabet for 2007 og budgettet for 

2008. Overskuddet blev på kr. 79.500, hvilket var lidt lavere end forventet, 
især pga. udgifterne til træning.  Kassebeholdningen pr. 31.12.2007 udgjorde 
kr.638.130. Budgettet for 2007 viser et overskud på ca. kr.137.000 før 
udgifterne til renovering af baderummene og det nye skur er taget ind. 
Regnskab og budget kan ses på hjemmesiden. Regnskabet blev godkendt. 

 
4. Per Lynggaard fremlagde herefter bestyrelsens forslag til renovering af 

baderummene og bygning af nyt skur. De samlede udgifter er budgetteret til 
kr.550.000. Kommunen har foreløbig givet tilsagn om et tilskud på kr.37.500, 
men vi får måske lidt mere. Bestyrelse vil desuden ansøge relevante fonde om 
tilskud, således at projekterne kan gennemføres samtidig med at vi bevarer den 
gode likviditet, et princip som på igen måde kan fraviges. 
Generalforsamlingen godkendte herefter at bestyrelsen anvender kr.550.000 
på de to projekter.  

 
 



 
5. Bestyrelsen foreslog at kontingentet for seniorer hæves til kr.1.100, kr.750 for 

juniorer samt kr.300 for passive. Indmeldelsesgebyret forbliver kr.1.000. Dette 
godkendtes af generalforsamlingen. 

 
6. Der var ikke indkommet nogen forslag.  

 
7. Bestyrelsesformanden Stig Arnt blev genvalgt. 

 
8. Thomas Kønigsfeldt og Peter Faarbæk Jensen blev genvalgt til henholdsvis 

næstformand og sekretær. 
 

9. Michael von der Lieth og Christian Sloth blev genvalgt som revisorer.  
 

10. Eventuelt  
 
Der var diverse forsalg fra medlemmerne, som bestyrelsen lovede at se 
nærmere på. 
 
Mogens Jakobsen forslog at junior sommertræningen kun kan optage 3 af 
banerne til kl.18, mens den 4. bane skal være ledig til tegning fra kl.16. 
 
Freddy Cramer forslog at veterankampene for lov at starte kl.16 om fredagen i 
august og september, da mørket gør det svært at færdigspille kampene, hvis 
der først startes kl.18. 
 
Et medlem foreslog at klubben indfører net-booking af baner. 
 

11. Thomas Køningsfeldt uddelte præmierne til senior klubmestrene. Listen kan 
ses på nettet. 

 
Thomas Kønigsfeldt fortalte at Vedbæk tennisklub har fået tilbudt at afholde 
en ITF-turnering i 2009, som den ene af to klubber. En sådan turnering kræver 
både et hold af frivillige og en hel del penge, så bestyrelsen vil nøje evaluere 
om begge forudsætninger er opfyldt før den accepterer DTF’s tilbud. Men der 
er ikke tvivl om at en sådan turnering kunne blive en af de helt store 
begivenheder i klubbens lange historie. Læs mere på nettet. 


