
Referat af generalforsamlingen i Vedbæk Tennisklub afholdt den 28. marts 2007 på Marina. 

  
1. Jacob Hjortshøj valgtes til dirigent af generalforsamlingen. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

  
2. Formanden Stig Arnt aflagde beretning for 2006 og redegjorde for aktiviteterne og planerne 

for 2007 sæsonen. 

Banerne er nu alle renoverede og forsynet med automatisk vanding. Klubhuset har 

fået installeret et nyt køkken, så nu er turen kommet til det øvrige herunder 

baderummene, som det er planen at gøre noget ved i år, hvis der kan skaffes 

håndværkere. Klubben er i kontakt med kommunen for at få konkretiseret 

planerne for en mere gennemgribende renovering af klubhuset og evt. anlæg af en 

ekstra bane, men det tager længere tid end påregnet 

De sportslige resultater har været blandede. 1. holdet rykkede ned fra 3. division 

og 2. holdet ned fra serie 1, mens veteranholdet rykkede op i serie 1. På det 

individuelle plan er det gået langt bedre med flere danmarksmester- skaber i 

veteranrækkerne. 

Der har været en lille fremgang i medlemstallet til 549 (pr. 30.9.2006). Klubben 

har siden 2000 haft en medlemsfremgang på 40 %. Dansk tennisforbund har i 

samme periode mistet 15 % af medlemmerne. 

Juniorformanden Jeanette Caspersen gennemgik juniorafdelingens aktiviteter og 

omtalte også de problemer der er med at skaffe tilstrækkeligt med indendørsbaner 

på grund af den store tilstrømning til træningen. 50 % eleverne i de små årgange 

på Vedbæk skole går til tennis i klubben. De sportslige resultater har været meget 

gode, og forventningerne til 2007 er store. 

  

Beretningen blev godkendt. 

  
3. Kassereren Per Lynggaard gennemgik regnskabet for 2006 samt det foreløbige budgettet for 

2007. Overskuddet for 2006 blev på kr. 7.240 efter at der var afholdt kr.346.000 til at 

renovere banerne og installere automatisk vanding samt kr.50.000 til et nyt køkken. Det 

foreløbige budget for 2007 viser et overskud på ca. kr.125.000 efter at der er afsat kr. 

120.000 til at forbedre anlæg og klubhus. Regnskabet kan ses på hjemmesiden. 

Regnskabet blev godkendt 

  
4. Bestyrelsen foreslog at kontingentet for seniorer forblev uændret kr.1.000, kr.675 for 

juniorer samt kr.250 for passive. Indmeldelsesgebyret forbliver kr.700. Dette godkendtes af 

generalforsamlingen. 

  
5. Der var ikke indkommet nogen forslag. 

  
6. Bestyrelsesformanden Stig Arnt blev genvalgt. 

  



7. Per Lynggaard og Jeanette Caspersen blev genvalgt til henholdsvis kasserer og 

juniorformand. 

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

  
 


