
Referat fra generalforsamlingen i Vedbæk Tennisklub afholdt den 17. februar 2014
på Hotel Marina.

1. Jacob Hjortshøj valgtes til dirigent af generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Formanden Thomas Kønigsfeldt aflagde beretning for 2013 og redegjorde for
planerne for 2014 sæsonen.
Thomas Kønigsfeldt indledte med at takke de mange frivillige samt de to
ansatte i klubben cheftræneren Thomas Novak og baneinspektøren Jan Toubøl
for deres indsats. Klubbens medlemmer donerede, i 2013 bolde og andet udstyr
til et børnehjem i Tanzania. Klubbens nye sponsorprogram fik en meget god
modtagelse of medlemmerne, så klubben vil fortsat forsøge at skaffe penge af
den vej.
r 2013 fik installerede vi nyt varmvandsanlæg, forbedret ventilationen og
varme i køkkenet. Desuden anskaffede vi 2 mere af de flotte parkbænke og fik
malet køkkenet.

Thomas Kønigsfeldt omtalte kort en omlægning af ti lskuds strukturen for
juniortimer fra 14-18 i Rundforbi Tennishal. Den vil være omkostningsneutral
for klubberne. Hallens tag trænger, som brugerne af hallen ved, til at blive
udskiftet og der afholdes et møde med kommunen om dette den 20. februar.

Klubben har de sidste år haft omkring 550 medlemmer, i år er tallet 569.

- ~thomas Kønigsfeldt redegjorde nerefter-for, nvad boltgbyggerter'omkring -=-~ --- - -
Henriksholms Alle vil betyde for tilstrømningen til idrætsklubberne, herunder
behovet for indendørs og udendørs baner.

Klubben gjorde i 2013 en ekstra indsats for at promovere tennis i
lokalsamfundet og blandt politikerne og arrangerede bl.a. tennissportens dag,
hvor bl.a. borgmesteren deltog.

Klubben har nu fået brugsret over Vedbæk Kildeplads og har den i forbindelse
fået udarbejdet et forslag til udvidelse og forskønnelse aftennisanlægget.
Næste skridt er fremsendelse af planerne til kommunen og udarbejdelse af
budget.

Thomas Kønigsfeldt sluttede af med af gennemgå de sportslige resultater, der
var lidt blandede. 1. holdet fortsætter udendørs i Sjællandsserien, men kan
indendørs rykke op i 3. division. Der var ikke de sædvanlige individuelle
danmarksmesterskaber i veteranrækkerne. Klubmester i damerækken blev
Philippa Søgaard og hos herrerne vandt Ulrik Hjortshøj.

3. Juniorformanden Jeanette Caspersen aflagde beretning for juniorafdelingen,
hvor der har været det sædvanlige antal medlemmer (255) og gode sportslige
resultater har der også været. Mange juniorer har vundet individuelle
turneringer og det blev således også til adskillige medaljer ved SM, bl.a. vandt
Oliver Basse guld i U16 kat. 1. Klubbens juniorer har også klaret sig godt i
holdturneringerne.



Jeanette Caspersen redegjorde herefter for hvad den nye skolereform med flere
undervisningstimer betyder for tennisklubben. Klubben er interesseret i et
samarbejde med Vedbæk skole, hvor tennis kan indgå som en del af de ekstra
timer i idræt, eleverne skal have.

Efter at Thomas Kønigsfeldt havde besvaret diverse spørgsmål fra salen, tog
generalforsamlingen herefter beretningen til efterretning.

4. Kassereren Peter Arleth gennemgik regnskabet for 2013. Overskuddet blev på
93.000 kr. mod et budget på 54.000 kr. Det gode resultat skyldes ekstra indtægter
fra sponsorer, samt at en planlagt udgift til banerenovering ikke viste sig at være
nødvendig. Kassebeholdningen udgør 31.12.2013 837.000 kr., og anlægsfonden
154.000 kr.

Der budgetteres med et overskud på 9.000 kr. for 2014, og der planlægges
investeringer på 77.000 kr. i website, hjertestarter, maling af klubhuset, nye
bænke m.m.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter: seniorer 1.300 kr. + 100 kr. til
anlægsfonden, 875 kr. + 50 kr. for juniorer, 350 kr. for passive samt \12
kontingent for 5-7 årige uden tegningsrettigheder. Indmeldelsesgebyret for
seniorer forbliver 1.000 kr. og for juniorer 300 kr. Dette blev godkendt af

- -generalforsam1ingen~

6. Thomas Kønigsfeldt ønskede ikke genvalg. I stedet blev Jesper 0rvad valgt til
ny formand.

7. Peter Faarbæk ønskede ikke genvalg.

8. Til nye medlemmer af bestyrelsen valgtes Jette Granhof og Bjørn Lange ..

9. Michael von der Lieth og Aage Thomsen blev genvalgt som revisorer.

10. Eventuelt

Banerne bliver åbnet den 26, april og der afholdes standerhejsning den 3. maj i
forbindelse med tennissportens dag.

Dato:

Underskrift

\~------------------------


