
 

 

Beretning for Vedbæk Tennisklub 2012 
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20130224 
 
Tak for at så mange  er mødt op til vores generalforsamling.  
 
Aktivitet i bestyrelsen m.v 
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at takke alle de frivillige der påtager sig store som små 
opgaver. Det er det der får klubben til at fungere. Alt fra de 2 revisorer Michael og Aage, de to 
dirigenter Jakob og Stig, de mange holdkaptajner, medlemmer af juniorudvalg, de som er der når 
klubhuset skal males og selvfølgelig mine kollegaer i den siddende bestyrelse Jeanette, Peter, Peter 
og Jesper. Vi kan altid bruge flere så hvis du synes det er din tur til at bidrag med hvad som helst 
modtages det med kyshånd. 
Jeg vil også takker vores ansætte Baneinspektør Jan Toubøl, Cheftræner Thomas Novak og hans 
trænerteam for deres indsats. Jeg glædes oprigtigt over den gejst som både Thomas og Jan lægger 
for dagen. Det er en sand fornøjelse at arbejde sammen med jer. 
I 2012 afholdt vi to generalforsamlinger da bestyrelsen på den ordinære generalforsamling forslog 
ændringer af vedtægterne. Disse blev vedtaget på en senere ekstraordinær generalforsamling.  
 
Anlæg 
Vores ikoniske klubhus fik i 2011 de sidste brædder slået på så arkitekt Carl Brummer må fryde sig 
i sin grav. Derfor blev det på generalforsamlingen 2012 besluttet at det var banerne tur og vi 
udskiftede hegnet og sænkede hegnet mellem bane 3 og 4 så alle baner hænger sammen. Vi fik også 
lagt de sidste fliser således at man kan færdes på hele anlægget på flisegange. Det har virkelig givet 
anlægget et både funktionelt og visuelt løft.  
 
Området bag vores skur blev shinet op. Der blev etableret cykelholdepladser, jordbunken bag 
slåbrættet blev fjernet og bagsiden malet i VTs farver og udsmykket med tennis-graffiti.  
Sidst men ikke mindst så blev klubben fremtidssikret idet Manglemoserennen blev brinksikret 
således at den ikke længere vil æde vores jord. 
 
Igen i 2012 havde vi start problemer på bane 1 og 2 men takket være en stor indsat fra Jan blev alle 
baner igen i år fantastiske at spille på. 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. 
 
Et par ord om Rundforbi Tennishal. Vi har gennem de seneste år haft problemer med utæt tag. Det 
er blevet tætnet på de flade flader og der en lagt elvarme i tagrender og nedløbsrør så disse ikke 
fryser til. Dette har bevirket at vi stort set ikke har haft vandproblemer i indeværende sæson. I 
sommer fik banerne ny belægning da det øverste lag var slidt ned.  
 
For at sikre en bedre og mere overskuelig administration har vi indført samme system som vi 
anvender i VT. Vi har endvidere udskiftet personale. Det har bevirket at indtægterne for 
baneudlejning er steget betydeligt. Regnskab for hallen foreligger endnu ikke så jeg kan ikke sige 
hvormeget.  
 



 

 

Hallen og kommunen har i efteråret indgået ny aftale. Hovedessensen i aftalen er at hallen får et 
tilskud på 345.000 DKK mod at timerne 14:00-18:00 anvendes af børn under 18 år. Det betyder at 
der skal udarbejdes en overgangsordning for de baner i dette bælte som i dag er kontraktsbaner. 
 
Medlemstal, udvidelse af anlæg og anlægsfond 
Vi har gennem de sidste 6 år ligget på omkring 550 medlemmer med 50% seniorer 50% juniorer. I 
2012 var tallet 577 medlemmer. Dette er et stort antal medlemmer og vi har nået vores maximum 
kapacitet og må overveje at indføre venteliste. 
 
Samtidig står vi overfor en endog meget stor udfordring som vi dog ønsker at se om vi ikke kan 
løfte. Opførslen af omkring 270 boliger på Henriksholm er gået igang og inden vi ser os om vil 
Vedbæk være blevet 25% større. Det er vores forventning at de nye beboere både børn og voksne 
vil have behov for at dyrke idræt og måske specielt tennis. Derfor har vi gennem hele 2012  være i 
positiv dialog med både forvaltningen Kultur og Fritid og de ansvarlige politikkere herunder 
borgmesteren, ligesom vi har givet vores bekymringer til kende i lokalpressen.  
 
Kommunen har gennemført en Kapacitetanalysen (udarbejdet af IDAN, Idrættens analyse institut) 
og CISC, Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund) som består af 2 dele.  
 
1. Del Undersøgelse af anvendelsen af idrætsfaciliteter i Rudersdal Kommune og 2. Del brugen af 
idrætsfaciliteter og udeområder til idræt og motion i Rudersdal kommune 2012-2013. 
 
Det forventes at det politiske niveau i april vil få fremlagt kapacitetsanalysen hvor analysens 
resultater og betragtninger vil blive fremlagt. 
 
Efter den politiske fremlæggelse, skal forvaltningen påbegynde det videre arbejde med analysen 
med henblik på synliggørelsen af indsatsområder. I dette arbejde indgår også en specifik analyse af 
tennissportens vilkår og fremtidige behov sammen med de 7 tennisklubber’s fællesbrev til 
kommunen om behovet for flere indendørs baner. Der er ikke p.t. sat en dato på færdiggørelsen af 
dette arbejde. Bestyrelsen vil aktivt forsøge at sikre at forvaltningens indstilling til den endelige 
politiske beslutning bliver tilfredsstillende for tennissporten i den østlige del af kommunen. 
 
Sideløbende med kapacitetsanalysen pågår arbejdet med Frivillighedspolitikken. Selve politikken er 
netop ved at blive behandlet politisk, men sideløbende er der igangsat arbejde med Rammer og 
vilkår for tilskudsreglerne i Rudersdal Kommune, herunder kap. 6. - anvisninger af lokaler og 
udendørsanlæg. 
 
Arbejdsgruppen skal aflevere deres bemærkninger medio marts 2013 og disse bemærkninger 
forventes (hvis kapacitetsanalysen har elementer som åbenlyst også kan indarbejdes i reglerne) at 
blive koordineret før indstilling til revideret/tilrettet retningslinier for lokaler og udendørsanlæg.  
 
Der pågår også en arbejdsgruppe for aktivitetstilskud, puljerene og lokaletilskud mv. 
 
Der kan læser mere om dette arbejde på www. Rudersdal.dk under fritid og kultur - Frivillighed-
rammer og vilkår  
 
Forslag til endelig politisk beslutning for rammer og vilkår er august 2013. 
 



 

 

Status vedr. vandværksgrunden er p.t. at kommunen afventer grov plan fra bestyrelsen hvorefter det 
overordnede lokalplansarbejde kan påbegynde. Bestyrelsen forventer at aflevere grovplan inden 
udgangen af marts. Denne plan vil indeholde en udvidelse af baneantallet, boblehal, parkering, 
omlægning af sti og forskønnelse af  anlægget herunder området bag bane 5. 
 
Alt dette vil koste penge og derfor vil bestyrelsen foreslå vedtagelse af en anlægsfond som jeg vil 
komme nærmere ind på under punktet kontingent. Ligesom vi vil forsøg at skaffe midler gennem 
sponsorater fra medlemmer og lokale virksomheder. 
 
Økonomi 
Økonomisk kom vi tilfredsstillende ud af 2012 med et overskud på 3.922 DKK selvom vores 
budget på 33.500 DKK på en omsætning på 1,86mDKK og et dækningsbidrag på 636 tDKK. Dette 
skyldes ene og alene brinksikringen. Vi har en egenkapital på 461.392 DKK og en likvid 
beholdning på 627.941 DKK ved udgangen af året. Jeg vil gerne takke Peter og Peter for den flotte 
styring af finanserne. Vi budgetter med et overskud på 54.000 for 2013 efter at vi investeret 87.000 
DKK i renovation af en bane, ny vandvarmer og ventilation, updatering af hjemmeside og en række 
mindre i cykelstativer, bænke, beplantning og el radiator. 
 
Aktiviteter 
I lighed med de seneste år havde vi også i 2012 en vifte af aktivitetstilbud til vores medlemmer.  
For nye medlemmer har vi i samarbejde med DTF indført Voksenintroduktion 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 morgentennis. 
For senior turneringsspillere har vi haft 2 senior hold, +45 hold, +55 hold og +65 hold ude og 1 
senior hold inde.  
 
Juniorerne har fået tilbudt træning på alle niveauer, træningslejre, kurser i fysisk træning og mental 
træning, Mallorca tur, Vedbæk Cup, klubmesterskaberne, vi har haft hold i SLTU’s holdturnering 
ude og minitennishold indendørs og her vil jeg også takke holdkaptajner og andre frivillige som har 
gjort det muligt. 
 
For at sikre den høje kvalitet i træningen ønsker vi at alle trænere i vores klub har gennemgået 
DTF's klubtræneruddannelse. Vi har p.t. 9 hjælpetrænere i gang af "eget opdræt", og to nye starter 
på første kursus her i marts. Uddannelsen kan tages over to år og består af 4 weekendkurser med 6 
måneders mellemrum 
 
 
 
Det er bestyrelsen ønske fortsat at udvikle nye tiltag således at medlemerne får max ud af deres 
medlemskab, at vi mindsker antallet af udmeldelser og at anlægget udnyttes optimalt. Derfor vil vi i 
2013 som noget nyt tilbyde sommerlejr for voksne og vi vil forsøge os med Cardiotennis. 
 
Sportslige resultater – junior og senior – hold, individuel, klub 
 
For vores hold var året lidt blandet: 

· 1. Holdet forblev i Sjællandserien indendørs og udendørs selvom holdet var meget tæt 
på at rykke op i 3. division indendørs.  



 

 

· 2. holdet forblev i serie 4 da vi ikke kunne stille fuldt hold i den sidste kamp 
· +45 holdet måtte trække sig p.g.a. skader 
· +55 holdet rykkede ned i serie-2 og blev nr.2  
· +65 forblev i rækken 

 
Vi har i 2012 haft en række flotte individuelle resultater jeg vil her blot nævne de vigtigste: 

· Tobias Arleth vandt for første gang klubmesterskaberne i herresingle. 
· Shania Shanin vandt UM i minitennis ude.  
· Både Jenny Hannestad og Thomas Kønigsfeldt vandt singler ved Veteran DM inde 

og så har en række eksil VT’er gjort sig flot bemærket 
· Benjamin og Jonathan Hannestad vandt UM i hhv HD u-16 og MX u-18 mens Walther 

Bech Sørensen vandt UM i HD u-12. Og Benjamin var med til at sikre Danmark det 
først nordiske juniormesterskab i 17 år.  Tillykke til alle 3 

· Christoffer Kønigsfeldt vandt DM i HD ude og fik debut på Davis Cup landsholdet. 
 
Vi starter udendørssæsonen St Bededag og vil i år først have standerhejsning ugen efter 4. maj da vi 
har en stort anlagt Tennissportensdag hvor bl.a. vores nye borgmester vil beære os med sin 
tilstedeværelse. Dette arrangement vil starte 9:30 med morgenmad og standerhejsning kl. 10:00 og 
fortsætte til 12:30 hvor der vil blive serveret lidt lækkert fra grillen.  
 
Det var ordene. 
 
 
Bilag: 1.holdet 
"Vores seniorhold udendørs 2012 endte op med en solid midterplacering, hvor der både var relativ 
mange point til bunden, men desværre også stadig langt til en evt. oprykningsplads. Jeg følte, at 
siden holdet nu også havde fået tilgang af Emil Marburger, så ville vi rent faktisk være en af de 
hold, som skulle kunne blande os i topstriden og en oprykningsplads, men måtte se os slået af mere 
stabile hold set over en hel sæson. Vi var desværre for ustabile set over en hel udendørssæson for at 
kunne klare det. Med de skader vi havde blandt nogle få herrer, så inkluderede holdet som 
udgangspunkt Ulrik Hjortshøj, Emil Marburger, Tobias Arleth, Rasmus Foss, Philippa Søgaard og 
Marie-Louise Caspersen. Når hjælp manglede så var det altid muligt at få fat Thomas Kønigsfeldt, 
Hans Henrik Wengel eller Nils Christian Foss på banen! Vi lå igennem sæsonen dog pænt til i 
toppen med fine resultater, bortset fra den første kamp, som vi trods alt vandt 5-4, men burde have 
vundet 9-0 - ja, 9-0 havde været på sin plads, da det var rækkens svageste hold - men en typisk 
klassiker ved den første kamp i sæsonen er desværre en del afbud, så der måtte gås lidt alternative 
veje for at finde spillere! Den første kamp betød desværre, at vores sidste kamp mod Hvidovre reelt 
set var uden betydning, da vi var for mange points bagud til hverken at gøre fra eller til, og vi tabte 
den i øvrigt stort 7-2, så vi fik en ganske udmærket solid midterplacering. Tilgangen af Emil 
Marburger var en kanon forstærkning til holdet, og det kan man også se på det antal points vi fik 
skrabet sammen, hvor vi i de tidligere år nærmere forsøgte blot at blive i rækken, så har vi i denne 
sæson vist, at vi ikke er langt fra de de allerbedste i sjællandsserien. Der ses nu frem til, at 
udendørssæsonen starter igen, så vi påny kan forsøge at gøre et super godt forsøg på at kæmpe om 
de øverste pladser, som kan give adgang til en højere række. Præmissen for at kunne det dog er at 
være i stand til at stille stærkest op i hver - og ja, HVER - eneste kamp i en lang sæson. Kun på den 
måde er det muligt at rykke op; men jeg ser helt klart - og det er også min ambition - at vi kan 
forsøge at blive endnu mere stabile i vores præstationer og optrædener - så vi måske kan se os selv i 
3. divison på et tidspunkt!" 



 

 

 
 


