
Referat af generalforsamlingen i VT afholdt d.7. februar, 2006 i sognegården. 

  
1. Jacob Hjortshøj valgtes til dirigent af generalforsamlingen. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

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

for 2006 sæsonen. Der har i 2005 været en medlemsfremgang på 39, så vi er pr. 31.12.2005 

563 medlemmer. 

Økonomien har været god og det sammen med det forhold at klubben fik 

kr.115.000 af den engangspulje på kr. 400.000 som Søllerød Kommune havde sat 

af til tennisklubberne, bevirker at der nu er råd til at fortsætte det arbejde der 

startede med at bane 3 blev sat i stand. I 2006 bliver bane 1 og 2 sat i stand og der 

installeres vand på bane 4 og 5 før sommersæsonen starter. De samlede 

omkostninger hertil anslås til at udgøre kr. 302.000. Klubben vil afholde de 

resterende kr.187.000 over driften. Det blev godkendt af generalforsamlingen. 

Der er også i driftsbudgettet sat penge af til at gøre køkkenet færdigt. 

De sportslige resultater har også været fine, 1.holdet forblev i 3.division og 

2.holdet spillede sig op i Serie 1. 

Juniorformanden Jeanette Caspersen gennemgik juniorafdelingens aktiviteter, 

Denne præsentation er tilgængelig på hjemmesiden. 

Henriette Kjær, der har været tilknyttet klubben et års tid, har overtaget jobbet 

som cheftræner. 

Beretningen blev godkendt. 

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

Overskuddet for 2004 blev på kr. 76.000 kr. mod budgetteret kr. 21.000. 

Regnskabet kan ses på hjemmesiden. 

Regnskabet blev godkendt 

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

juniorer. Indmeldelsesgebyret blev øget med kr. 200 til kr.700. Dette godkendtes af 

generalforsamlingen. 

  
5. Der var ikke indkommet nogen forslag. 

  
6. Bestyrelsesformanden Stig Arnt blev genvalgt. 

  
7. Thomas Kønigsfelt og Peter Faarbæk Jensen blev genvalgt til henholdsvis næstformand og 

sekretær. 

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

  

  
 


