
Referat af generalforsamlingen i VT afholdt d.16. marts 2005 i sognegården. 

  
1. Jacob Hjortshøj valgtes til dirigent af generalforsamlingen. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

  
2. Formanden Stig Arnt aflagde beretning om 2004 og aktiviteterne og planerne for 2005 

sæsonen. Der har været en medlemsfremgang på 70 i løbet af 2004, så vi den 31.12 var 524 

medlemmer. Økonomien har været god, så der er råd til at sætte bane 3 i stand før 

sommersæsonen starter. Der er også sat penge af til nye køkkenelementer. Bestyrelsen 

arbejder på en plan for renovering af klubbens anlæg. De sportslige resultater har også været 

gode, bl.a. har 1.holdet spillet sig op i 3. division. Klubbens 

hjemmeside www.vedbaektennis.dk er nu færdig. 

Juniorformanden Michael Stricker gennemgik juniorafdelingens aktiviteter. 

Beretningen blev godkendt. 

  
3. Kassereren Per Lynggaard gennemgik regnskabet for 2004 samt budgettet for 2005. 

Overskuddet for 2004 blev på ca. 145.000 kr. 

Regnskabet blev godkendt 

  
4. Bestyrelsen foreslog at kontingentet for seniorer blev sat til kr.1.000 for seniorer, kr.675 for 

juniorer samt at indmeldelsesgebyret blev sat til kr.500. Dette godkendtes af 

generalforsamlingen. 

  
5. Der var ikke indkommet nogen forslag. Bestyrelsens forslag om at vedtægterne ændres, 

således at der kan indkaldes til generalforsamling ved annoncering på hjemmesiden i stedet 

for pr. brev til hvert medlem (§ 5) blev godkendt af generalforsamlingen. Ligeledes 

godkendtes det, at grænsen for enkeltinvesteringer (§ 6) der skal forelægges 

generalforsamlingen forhøjes til 100.000 kr. I henhold til vedtægterne kræves det imidlertid 

at 1/3 af medlemmerne er til stede, hvilket ikke var tilfældet, så en ekstraordinær 

generalforsamling er berammet til d.6. april, 2005 i Rundforbi Tennishal kl.20. 

  
6. Bestyrelsesformanden Stig Arnt blev genvalgt. 

  
7. Michael Stricker ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Den nye kandidat Jeanette Caspersen 

godkendtes af generalforsamlingen. Per Lynggaard genvalgtes til kasserer. 

  
8. Michael von der Lieth blev genvalgt som revisor. Nyvalgt blev Christian Sloth. 

  
9. Standerhejsning den 30. april, kl.16. 

  

   
 

http://www.vedbaektennis.dk/

