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Tak for at så mange  er mødt op til vores generalforsamling.  
 
Aktivitet i bestyrelsen 
Generalforsamlingen 2011 sammensatte en bestyrelse med 2 nye medlemmer Peter og Jesper. Både 
Peter og Jesper har kastet sig over opgaverne med en fantastisk energi som har erstedkommet en 
øget aktivitet i bestyrelsen. Bestyrelsen har haft 4 bestyrelsesmøde i det forløbne år hvilket er hvad 
bestyrelsen havde planlagt. Bestyrelsen fastlægger de overordnede linie hvorefter de enkelte 
bestyrelsesmedlemmer styrer deres respektive ansvarsområder dog har vi har en række Ad-hoc 
møde vedr. specielt investeringerne i anlægget og vores dialog med kommunen. Vi er i næsten 
daglig dialog og vi anvender primært e-mail som kommunikationsmiddel. 
 
Vi har udover bestyrelsen også en række andre frivillige der har påtaget sig vigtige opgaver som får 
klubben til at fungere. Bestyrelsen vil gerne takke alle holdkaptajner, medlemmer af juniorudvalg 
og andre frivillige i klubben. Vi kan selvfølgelig altid bruge flere så hvis du som har en ide, en 
forbedring, en opgave som du mener bør udføres så er du altid velkommen til at komme med 
forslag og bestyrelsen vil støtte dig såfremt det falder indenfor vores strategi og økonomiske 
muligheder. Vi vil også takker vores ansætte Baneinspektør Jan Toubøl, Cheftræner Thomas Novak 
og hans trænerteam for deres indsats. Ligeledes en tak til vores revisorer Aage Thomsen og Jørgen 
Lange-pokal modtageren 2011 Michael van der Lieth. 
 
Anlæg 
Vores gamle klubhus fra 1916 tegnet af Carl Brummer blev i 2011 renoveret på flere fronter. 
Desværre var der kommet råd i tagkonstruktionen så en del at spærrene og tagbrædderne måtte 
udskiftes. Vi benyttede anledningen til at lægge nyt tagpap på hele taget for sikre taget de næste 20-
30 år. 
Fasaden have også lidt problemer her og der bl.a. var træet under viduerne ud mod bane 1 rådent. 
Alt rådent træ blev udskiftet og alt skulle nu være i sin skønneste orden. 
Vi iværksatte en renovering af kontoret i 2010 og færdiggjorde denne i foråret 2011 med renovering 
af gulv og opsættelse af reoler/skabe. Dette vil forbedre arbejdsvilkårene for vores ansatte. Vores 
træner kan f.eks. holde forældremøder i lokalet. Bestyrelsen og udvalg har mulighed for at afholde 
møder i klubhuset hvilke vil skabe yderligere liv i klubben. 
Der blev etableret automatisk lukning af klubhuset en investering som, trods udskiftning af 
skydedøren, er tjent hjem på 2 år. 
Køkkenet blev beriget med en opvaskemaskine til glæde for mange medlemmer og ikke mindst Jan 
som ikke i så stor udstrækning behøver at rydde op efter medlemmerne. 
Klubben forsøger at følge med tiden og der er etableret trådløst netværk så medlemmerne kan 
komme på nettet med deres computer eller telefon. Vi har også opsat en computer til 
medlemmernes anvendelse. 
Sluttelig er der opsat vandmålere således at vi fremadrettet ikke skal betale vandafledningsafgift for 
det vand der bruges til banevanding. En besparelse på 7-8.000 DKK/år. 
 



I efteråret er der blevet lagt fliser på anlægget. Der er etableret sti fra klubhuset til bane 5 og  
terresser bag h.h.v. bane 2 og bane 3 ligesom der er lagt en lille sti fra minibanen og den 
eksisterende terresse bag bane 1.  
 
I 2012 vil vi skifte hegnet rund om banerne og færdiggøre fliselægningen. 
 
Banerne var i 2011 rigtig gode efter en start på sæsonnen som var meget bedre end de seneste 2 år 
selvom der var lidt problemer med bane 1 og 2. Jeg vil gerne takke medlemmerne for at feje og 
vande banerne efter spil. Dette er en helt afgørende forudsætning for at vi har de bedste baner. 
 
De seneste år har vi haft 2 store oversvømmelser. I 2011 slap vi for oversvømmelser trods meget 
vand i åen. Vores største udfording vedr. åen er at det meget vand de seneste år har ædt bredden så 
der i dag kun er ca. ½ meter fra åen og til bane 5. Vi har været og er i dialog med kommunen 
omkring det problem dog uden en endelig løsning er fundet.  
 
Den 30. august var politikkerne fra Kultur og Fritid på besøg i klubben i forbindelse med en rundtur 
til alle tennisklubber i kommunen. Indtryk fra denne tur vil forhåbentlig forplante sig i kommunens 
idrætspolitik og i den igangværende analyse af tennissportens vilkår og udfordringer. De 7 
tennisklubber i kommunen har afholdt  en række møder og er enige om at det vigtigste for 
tennissporten i kommunen er at få flere indendørsbaner.  
 
Vi har de seneste år haft en række møder med Kultur og Fritid og Forsyningen vedr. en evt. 
overtagelse af fuld brugsret på vandværksgrunden.  
Vi har14. februar modatget følgende status: 
 
”Rudersdal Kommune har gennemført et mageskifte / køb og salg omkring forskellige grundarealer 
med Rudersdal Forsyning der bevirker, at grunden ved siden af det eksisterende tennisanlæg i 
Vedbæk er overtaget af kommunen. Ansvaret for grunden ligger p.t. i Miljø og Teknik, ikke i 
Kulturområdet. Af nederste bilag til Kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 22. december 
2012 om mageskiftet er vedlagt en tegning af arealerne med tennisbanerne og den jord som 
kommunen har overtaget i tilknytning hertil. Kulturområdet har selvfølgelig noteret Vedbæk 
Tennisklubs interesse i af få etableret flere baner i området. På den baggrund har vi gentagne gange 
i det forløbne år rettet henvendelse til DONG for at forhøre os om deres planer i forhold til 
transformatorstationen, herunder hvad den indeholder og om den eventuelt med fordel kunne flyttes 
et andet sted hen på grunden, f.eks. helt ud mod vejen. Desværre stadig uden resultat, så vi 
fortsætter ufortrødent hermed. Vi har på nuværende tidspunkt foretaget indledende sondringer i 
forhold til lokalplan 148, der er gældende for området. Ifølge lokalplanen udgør tennisanlægget og 
den tidligere ”forsyningsgrund” område B i lokalplanen, som er udlagt til offentlige formål som 
tennisanlæg og vandværk. 
Da grunden formelt set aldrig er overdraget til Kulturområdet har vi endnu ikke undersøgt, om en 
eventuel udvidelse af det eksisterende tennisanlæg kræver nabohøring m.m. Det bør tillige også 
undersøges, hvor mange baner der i givet fald lovligt kan placeres på grunden, herunder om det 
underjordiske bassin på en del af ”forsyningsgrunden” vil kunne klare belastningen fra en 
tennisbane i fuld drift. Vi vil nu rette henvendelse til Byplan herom. Vi har formidlet videre, at de 
træer på grunden, der p.t. generer for passage på stien langs ”forsyningsgrunden”, nu bliver 
beskåret, så passagen kan ske uhindret.” 
 
 



Medlemstal og kontingent ny opgørelsesmetode 
Vi har gennem de sidste 6 år ligget på omkring 550 medlemmer med godt 300 seniorer 225 juniorer 
20 passive. I 2011 var tallet 589 medlemmer når vi anvender den metode hvormed vi opgiver 
medlemstallet til kommunen. Dette er et rekort stort antal medlemmer og vi har nok nået vores 
maximun kapasitet og må overveje at indføre venteliste. 
DIF og dermed DTF har indført en metode hvor medlemstallet bliver opgjort den 31. december og 
alle, som minimum har været medlem i 2 måneder i det forløbne år, tælles med. Denne metode 
giver 658 og bruges til beregning af medlemsgebyret til SLTU/DTF.  
 
Økonomi 
Økonomisk kom vi godt ud af 2011 med et overskud på 104.271 DKK mod vores budget på 
105.000 DKK på en omsætning på 1,8 mDKK og et dækningsbidrag på 713 tDKK. Vi har en 
ejenkapital på 457.470 DKK og en likvid beholdning på 628.360 DKK ved udgangen af året. Jeg vil 
gerne takke Peter og Peter for den flotte styring af finanserne og for at vores tab på debitorer er 0 
DKK. Vi budgetter med et overskud på 33.500 for 2012 efter at vi har fået nye hegn om banerne og 
lagt fliser bag huset og mellem bane 2 og 3. I parentes skal bemærkes at vi ikke får tilskud fra 
kommunen til disse investeringer.  
 
Aktiviteter 
I 2011 har vi haft en række aktiviteter.  
For nye medllemmer har vi i samarbejde med DTF indført Voksenindtroduktion for nye 
medlemmer som bl.a. indbefatter ”gratis” træning.  
For motionister har vi har motionist træning, tirsdags og torsdagsturnering og søndag og 
torsdagstennis indendørs og klubmesterskaberne og som noget nyt i 2011 morgentennis. 
For senior turneringsspillere har vi haft 2 senior hold, +45 hold, +55 hold og +65 hold ude og 1 
senior hold inde. Jeg vil gerne takke Jenny, Hans Henrik, Nils Christian, Tove, Erik og Mogens for 
indsatset som holdkaptajner med håbet om at I vil fortætte det gode arbejdet i 2012. 
Juniorerne har fået tilbudt træning på alle niveauer, træningslejre, kurser i fysisk træning og mental 
træning, Båstadtur, Vedbæk Cup, klubmesterskaberne, vi har haft 5 hold i SLTU’s holdturnering 
ude og 6 minitennishold indendørs og her vil jeg også takker holdkaptajner og andre frivillige som 
har gjort det muligt. 
 
Vi har haft 3 medlemmer på DTF’s træner kurser i 2011 og 6 er tilmeldt til marts kurset 2012 
 
Der blev i 2011 også indkøbt en boldmaskine som står til anvendelse for alle medlemmer. 
Boldmaskinen kan bookes på det elektroniske bookingsystem. 
 
Det er bestyrelsen ønske fortsat at udvikle nye tiltag således at medllemerne får max ud af deres 
medlemskab, at vi mindsker antallet af udmeldelser og at anlægget udnyttes optimalt. 
 
Sportslige resultater – junior og senior – hold, individuel, klub 
 
Vi har i 2011 haft mange flotte resultater jeg vil her blot nævne de vigtigste: 

• Ulrik Hjortshøj og Phillippa Søgaard vandt klubmesterskaberne i herre og dame single. 

• 1. Holdet spiller i Sjællandserien indendørs hvor holdet p.t. ligger til at skulle spille om 
oprykning til 3. division. 

• 2. holdet rykkede op  

• Thomas Kønigsfeldt blev veteran Danmarksmester i +50 single og double inde 



 
 
Vi starter udendørssæsonnen med standerhejsning den 21. eller 28 april kl. 10:00 
 
 
 


