
Referat fra generalforsamlingen i Vedbæk Tennisklub afholdt den 24. februar 2010 
på Hotel Marina. 

 
1. Jacob Hjortshøj valgtes til dirigent af generalforsamlingen. 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 

2. Formanden Stig Arnt aflagde beretning for 2009 og redegjorde for 
aktiviteterne og planerne for 2010 sæsonen. Klubben har indgået aftale med 
Globus Data Aps om levering af et net-booking system, der vil være klar til 
udendørssæsonens start. 
Klubben er stadig i kontakt med kommunen om udnyttelse af 
vandværksgrunden til anlæg af en ekstra bane, men der er endnu ikke et 
konkret projekt på bordet, bl.a. pga. ændringen af vandværksgrundens status. 
Det er planen at sætte nye tagrender på klubhuset og nyindrette kontoret i 
løbet af sommer sæsonen. Formanden takkede for den afgående kasserers 
indsats. 
Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. 
 

3. Næstformanden Thomas Kønigsfeldt gennemgik aftalen med Globus data Aps 
om at etablere net booking og gav en demo af systemet, som der var stor 
tilfredshed med. Systemet vil koste kr.33.000 plus et mindre årligt service 
abonnement. 

 Klubbens sponsoraftale med Z&Match blev gennemgået og de nye klub- 
 dragter blev fremvist. 

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 mere på det jævne. Oldboys holdet 40/45+ blev nr.3 ved danmarksmester- 
skabet. De øvrige hold: 1.holdet, veteran 50/55+ holdet og 65+ 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 venteliste for juniorer der vil træne i Vedbæk Tennisklub pga. 
 manglende banekapacitet både ude og inde. 
  De sportslige resultater også har været meget gode, med flere medaljer ved 
 DM og mange medaljer ved de seneste Sjællands mesterskaber.  
 Til slut bød Jeanette velkommen til den nye cheftræner Thomas Nowack. 

 
5. Sekretæren Peter Faarbæk Jensen gennemgik regnskabet for 2009 og budgettet for 

2010 i stedet for Per Lynggaard, der var bortrejst. Underskuddet blev på kr. 3.285, 
hvilket en del ringere end budgettere overskud på kr. 44.500, især når man tager i 
betragtning at der blevet investeret meget lidt i banerne og klubhuset. Det er især 
det lave dækningsbidrag i juniorafdelingen, der har været årsag til dette.  

 Kassebeholdningen udgjorde pr. 31.12.2009 kr.399.978, så likviditeten er stadig 
 god. 

 
Budgettet for 2010 udviser et overskud på kr.27.450. Der er afsat knap 
kr.90.000 til forskellige forbedringer. 

 



Regnskabet blev godkendt. 
 
6. Bestyrelsen foreslog at kontingentet for seniorer sættes op til 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 blev genvalgt. 

 
9. Peter Faarbæk Jensen og Thomas Kønigsfeldt blev genvalgt til henholdsvis 

sekretær og næstformand. Aage Thomsen blev valgt til ny kasserer. 
 

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

11. Eventuelt  
 
.  
 
. 
 
 


