
Referat fra generalforsamlingen i Vedbæk Tennisklub afholdt den 9. februar 2011 
på Hotel Marina. 

 
1. Jacob Hjortshøj valgtes til dirigent af generalforsamlingen. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 

2. Næstformanden Thomas Kønigsfeldt aflagde beretning for 2010 og redegjorde 
for planerne for 2011 sæsonen.  
Efter at have takket de frivillige samt cheftræneren Thomas Novak og bane- 
inspektøren Jan Toubøl for deres indsats, gennemgik Thomas Kønigsfeldt 
klubbens erfaringer med det nye banereserveringssystem, der er blevet positivt 
modtaget af klubbens medlemmer. Renoveringen og indretningen af kontoret 
skrider fremad som planlagt. Bestyrelsen har i 2010 arbejdet videre med 
planerne om at få en ekstra bane på vandværksgrunden, og mulighederne ser 
på nuværende tidspunkt lysere ud end før, fordi Kultur og Fritid har overtaget 
vandværksgrunden fra Forsyning. 
 
I 2011 vil bestyrelsen få kontoret gjort færdigt samt foretage nogle nødvendige 
reparationer af klubhusets facade ud mod bane 1. Ellers vil bestyrelsen 
bestræbe sig på at øge kassebeholdningen, så klubben står godt rusten, når der 
forhåbentlig snart skal anlægges en ekstra bane. 
Bestyrelsen vil i 2011 arbejde på at der arrangeres flere senioraktiviteter i 
klubregi.  
 
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. 
 

3. Næstformanden Thomas Kønigsfeldt gennemgik de sportslige resultater i 
seniorafdelingen. De individuelle resultater i senior afdelingen har igen i år 
været gode. Det blev til flere SM og DM-titler i veteran 40/45+ og i 50+ 
rækkerne. Holdresultaterne var også fine. Oldboys holdet 40/45+ blev nr.2 ved 
Danmarksmesterskabet, 1.holdet blev nr.3 i Sjællandsserien, 2. holdet nr.2 i 
serie 4, veteran 50/55+ holdet rykker ned og 65+ samt Golden Age holdet 
forbliver i deres rækker. 
Herefter blev præmierne for klubmesterskaberne uddelt. 
 

4. Juniorformanden Jeanette Caspersen aflagde beretning for juniorafdelingen, 
hvor aktivitetsniveauet igen i år har været meget højt. Der er blevet lagt stor 
vægt på at skabe gode rammer for juniorerne, således at de fortsat er glade for 
at komme i klubben, og det ser ud til at dette arbejde i høj grad er lykkedes. 
De sportslige resultater har også været meget gode, med flere medaljer ved 
Sjællandsmesterskaberne både inde og ude. 

  
5. Kassereren Aage Thomsen gennemgik regnskabet for 2010. Overskuddet blev på 

ca. kr.81.000 mod et budget på ca. kr.23.000, hvad der er meget tilfredsstillende, 
når man tager i betragtning at der er investeret ca. kr.100.000 i banereserverings- 
system, tagrender og kontorindretning. Kasse beholdningen udgjorde den 
31.12.2010 kr.532.000. 
 
 Der budgetteres med et overskud på kr. 105.000 for 2011.  

  



Regnskabet blev godkendt. 
 
6. Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter: seniorer kr.1.250, kr. 850 for 

juniorer samt kr.330 for passive. Indmeldelsesgebyret forbliver kr.1.000. Dette 
blev godkendt. 

 
7. Der var ikke indkommet nogen forslag.  

 
8. Bestyrelsesformanden Stig Arnt ønskede ikke genvalg. Thomas Kønigsfeldt 

blev valgt til ny formand. 
 

9. Kassereren Aage Thomsen ønskede ikke genvalg. Peter Arleth blev valgt til ny 
kasserer. Juniorformanden Jeanette Caspersen blev genvalgt. Endvidere blev 
Jesper Ørvad indvalgt i bestyrelsen 

 
10. Michael von der Lieth og Aage Thomsen blev valgt som revisorer.  

 
11. Eventuelt 

 
Den afgående formand Stig Arnt causerede om sine 10 år som formand. 
 
Der afholdes standerhejsning lørdag den 23. april kl.10, hvor også Jørgen 
Lange pokalen bliver uddelt. 
  
 
. 
 
 


