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~TEDBÆI~ TENI~TTI~I~~,UB
~~r6 tioms'° Tennis gennem l0Ø år ~~~6 tioms`°

REFERAT AF ORDIR~ÆR GENERALFORSAMLING i i/EDB~EK TENNISKLlJ6
Afholdt tirsdag den 20. e~~rts 2018 kl. 19:00

i Vedåa~ek Sognegård, Vedbæk Stationsvej 9, 2950 i/edbæk

Dagsorden iht. Klubbens vedtægter:

_~e ~d~lg af dirigent
~e ~or~anden aflægger beretning suppleret af udvalgsformænd
~, Forelæggelse af revideret regnskab ved kasserer Peter Arleth
4. F~stlæg~else af kontingent og indskud for nye medlemmer
5, Behandling af indkomne forslag

a} Forslag til ændringer af vedtægternes § 1, 5 og 6
b) Forslag om gennemførelse a~ udvalgte vedligeholdelsesarbejder på baner og klubhus

6o Valg af forØand
Bestyrelsen foreslår, at Lars Winther fortsætter som formand

7. Valg af Øedlemrner til bestyrelse
Maren Collin Røssberg genopstiller ikke. Bestyrelsen indstiller ny kandidat til bestyrelsen.
Formanden for baner og anlæg Bjørn Lange er på valg og genopstiller.
Øvrige medlemmer af bestyrelsen er i!<I<e på valg og fortsætter dermed.

~o Valg af 2 revisorer
~o Eventuelt

Referat

1. Valk a~ ~iråge~t

Jacob HjortshØj (JH} blev valgi fil dirigent.

JH !<unne konstatere, at Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og varslet bl.a. ved indrykning i
Rudersdal Avis den 1. marts 2018 og at den afholdes, jf. vedtægterne, inden udgangen af marts måned.

~. Formanden afl~~ger beretning suppU~b~~~; af udvalgsforrnaend

Klubbens formand Lars Winther afilagde beretning suppleret af formanden for Baner og Anlæg Bjørn
fange. I fravær af ungdomsudvalgsformand Karoline Raben gennemgik Lars Winther ligeledes
beretningen for Klubbens ungdomsafdeling.

Der henvises i det hele til den samlede beretning vedlagt dette referat, ligesom den samlede beretning
også vil være at finde på klubbens hjemmeside.

Dirigenten Konstaterede, efter aflagte beredninger, at Generalforsamlingens deltagere tog alle de
fremlagte beretninger til efterretning.



3. Forelaeggelse ~f revideret regnskab ved kasserer Peter Arleth

Peter Arleth (PA) gennemgik det reviderede regnskab for Klubben. Årets resultat uØgør -16.721 I<r.

Særligt det faldende juniormedlems~tal og Øeraf afledte reducerede træningsindtægter har skabt ganske
betydelige indtægtsbortfald. Dette blev dog i et vist omfang Kompenseret ved lavere trænerudgifter
(lønninger} og færre udgifter til indendørs banetimer.

Det blev ligeledes fremhævet, at der har været afholdt færre udgifter end budgetteret til
vedligeholdelse af I<IubØens baner og anlæg, hvilket også har medvirket til opnåelsen af det samlede
resultat.

Bestyrelsen er særligt opmærksom på nedgangen i antallet af juniormedlemmer, som også har stor
betydning for de Kommunale driftstilskud som vi kan få fra Rudersdal Kommune. Juniorudvalget og
bestyrelsen arbejder i den forbindelse på flere tiltag, som skal tiltrække og fias~holde flere
juniormedlemmer fremover.

PA gennemgik desuden VT's budget for 2018 samt informerede om status for Rundforbi Tennishal,
herunder de igangværende dialoger om mulig udvidelse af hallen med 1 eller 2 ekstra baner.

Der var afslutningsvis anledning til at stille spørgsmål samt Kommentere på regnskabsberetningen.

Regnskabet blev godkendt af de fremmødte medlemmer.

4e Fastlaeggelse af kontingent og indsl~~~1 ~Fo~- Faye medlemmer

Bestyrelsen fremsatte forslag om følgende indringer:

- Seniorkontingent stiger med kr. 50,-

- Juniorkontingent stiger med I<r. 25,-

- Indslud ændres il<I<e

- Tilskud til anlægsfond annulleres

Ovenstående forslag blev godkendt.

Forsamlingen spurgte til muligheden for dobbeltmedlemskab af flere klubber. Bestyrelsen tager
forslaget op til overvejelse og beslutning på kommende bestyrelsesmØder.

5. dehandling af ~~~e~~mne forslag

Et medlem af klubben havde tilbage i 2017 fremsat forslag om ændringer af § 1 og 5 i klubbens
vedtægter.

Særligt i forhold til ændringsforslaget af vedtægternes § 1 fandt bestyrelsen det nødvendigt at gå i
dialog med forslagsstilleren, hvilket resulterede i et kompromisforslag som blev forelagt
Generalfiorsamlingen med følgende ordlyd:

"Klubbens navn er Vedb~l< Tennisklub (VT). Dens formål er at udbrede kendskabet til og færdighed i
tennisspil for alle klubbens medlemmer og herunder også for ungdommen i Vedbæk."



Den fulde ordlyd af de øvrige foreslåede ændringer i § 5 og 6 fremgår af den vedlagte beretningsdel.

Efter en ræl<I<e spørgsmål og I<ommen~~arer blandt både forsamlingen af fremmødte og fiil bestyrelsen blev
de fremlagte ændringsforslag vedtaget.

henhold til Klubbens vedt~gter og den særlige quorum regel kan endelig vedtagelse dog først finde sted
efter afiholdelse og afstemning ålandt de fremmødte medlemmer på en ekstraordinær generalforsamling,
som der skal indkaldes stil indenfor 2 uger fra afholdelsen af den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen sørger -for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling indenfor den angivne tidsfrist.

Bestyrelsen fremlagde forslag om gennemførelse af udvalgte vedligeholdelsesarbejder af Klubbens baner
og anlæg jf. nedenfor:

- Nyt tag på klubhusets "udestue"
- Renovering af minitennis banen
- SI<ovning og forskønnelse af vold bagved bane 5
- Renovering/genoprettelse af klubbens grus parkeringsareal.

Anlægsformanden anslog den samlede udgift på ovensfiående arbejder til at udgøre ca. I<r. 160-170.000 I<r.,
hvorfor bestyrelsen ønskede at høre Generalforsamlingens holdning.

Deltagerne gav samtykke til, at bestyrelsen I<an arbejde videre med ovenstående forslag indenfor den
anslåede udgift og herunder også, hvis muligt og relevant, agt bruge midler fra Klubbens anlægsfond til
finansiering af udvalgte arbejder.

6. Valg af formand

Bestyrelsen foreslog, at Lars Winther fortsætter som formand.

Lars Winther blev genvalgt.

~. l/alg af medlemmer til bestyrelsen

Maren Collin R~ssberg genopstiller ikke. Bestyrelsen indstiller Carsten Skjold som ny kandidat. Carsten
Skjold blev valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen.

Formanden for baner og anl~g Bjørn Lange er på valg og genopstiller. Bjørn Lange blev genvalg.

Øvrige medlemmer af bestyrelsen var ilcl<e på valg og fortsætter dermed. Bestyrelsen tiller således i alt
5 medlemmer og konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

~o Valg af 2 revisorer

De to nuværende revisorer var villige pil at genopstille. Jesper firvad og Michael Von Der Lieth blev
genvalgt.



9. Ever~~t~aelt

Der var ikke noget agt behandle under dette punl<c.

Referat samt beretninger vil være at finde på klubbens hjemmeside efterfølgende.

Dato

Karoline Raben, ungdomsformand

Peter Arleth, kasserer

Bjørn Lange, anlægsformand

Maren Collin Røssberg, sekretær

Lars Winther, formand

Påtegnet af diriger~'~ Jacob Hjortshøj
t~

i


