100~R

VEDBÆK TENNISKLUB

Referat af generalforsamlingen iVedbæk Tennisklub afholdt onsdag den 2. marts
2016 i Sognegården, Vedbæk Stationsvej
Der forelå følgende dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning suppleret af udvalgsformænd
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab
4. Fastlæggelse af kontingent og indskud for nye medlemmer
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af formand.
Jesper Ørvad ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Lars Winther som ny formand.
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Jette Granhof (sekretær) genopstiller ikke. Kandidater sØges.
Bjørn Lange (anlægsformand) genopstiller
8. Valg af 2 revisorer
9. Eventuelt —herunder bla. klubbens 100 års jubilæum

Formanden Jesper Ørvad bØd velkommen til årets ordinære generalforsamling nr. 100.
1. Jacob HjortshØj blev valgt som dirigent for generalforsamlingen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Jesper Ørvad aflagde beretning for 2015 samt planer for den kommende sæson 216.
Herunder en redegørelse for aktive i klubben, udendØrsanlægget, skolereformen, udvidelse
af anlægget, medlemstal, økonomi, aktiviteter, klubmesterskaber, seniorudvalg, sportslige
resultater i ungdomsafdelingen og seniorer, Rundforbi Tennishal, 100 års fØdselsdagen og
udendørssæson 2016.
Banerne åbner IØrdag den 23. april. Standerhejsning samtidigt med Tennissportens Dag
afvikles IØrdag den 30. april, og ungdomstræningen starter mandag den 2. maj.

Der henvises til hele Jesper Ørvads beretning på hjemmesiden.
Jesper Ørvad sluttede med at takke af som formand i bestyrelsen efter 5 års arbejde i
bestyrelsen, hvoraf de sidste 2år som formand.
Ungdomsudvalgsformand Jeanette Caspersen fortsatte sin beretning om
Ungdomsudvalgets arbejde, herunder at ungdomsafdelingen er en stor del af klubbens
Økonomi, udfordringer med indendØrs banekapacitet, nye fordelingsregler for bl.a.
Vedbækhallen, samt en stor tak til Thomas Nowak og trænerteamet.
Der henvises til hele Jeanette Caspersens beretning på hjemmesiden.
Anlægsudvalgsformand BjØrn Lange berettede, at der var indkØbt nye dommerstole, nye
bænke, nye dØre til toiletterne, ny plæneklipper, ny ukrudtsbrænder og mindre reparationer
i klubhus, samt nogle planer for 2016 og motionistaktiviteterne 2015.
Der henvises til BjØrn Langes beretning/præsentation på hjemmesiden.
Steen Lichtenberg foreslog, at Vedbæk Tennisklub indgår i et samarbejde med Vedbæk
skole om tennisaktiviteter iskoletiden. Jeanette Caspersen bekræftede, at VT allerede har
en dialog med skolen om samarbejde udendØrs i 2016.
Beretningerne blev taget til efterretning.

3. Kassereren Peter Arleth gennemgik det omdelte regnskab for 2015, som udviser et
overskud på godt 15.000 kr. Fald i indtægterne men ikke trænerudgifterne.
Sommerlejrene har vist sig at være et godt aktiv med ca. 120 børn.
Webomkostningerne vil kunne holdes på et rimeligt niveau, idet Thomas Nowak overtager
en del arbejdet med bl.a. hjemmesiden. IØvrigt er betalinger over hjemmesiden en
besparelse, som vil udvides med mobilpay.
På budget 2016 er ikke afsat belØb til 100 års arrangementerne, men bestyrelsen foreslår en
rammebevilling på 75.000 kr., som tages af egenkapitalen.
Anlægsfonden er på 220.000 kr., idet der fortsat indbetales 100 kr. hvert år af seniorerne og
50 kr. af juniorerne.
Regnskabet blev godkendt.

4. Bestyrelsen foreslog en forhøjelse på seniorkontingentet på 50 kr. og på juniorkontingentet
25 kr., således hhv. 1.350 kr. og 900 kr. pr. år.
Kontingentforhøjelsen blev godkendt.

5. Ingen forslag er modtaget.

6. Lars Winther blev valgt som formand.

7. Bestyrelsen foreslog Maren RØssberg.
Maren RØssberg blev valgt som medlem af bestyrelsen.
BjØrn Lange blev genvalgt som medlem af bestyrelsen.

8. Åge Thomsen ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Jesper Ørvad, som blev valgt til revisor.
Michael von der Lieth blev genvalgt som revisor.

9. JØrgen Lange bemærkede, at han har været medlem i VT i 60 år og altid fået indkaldelsen til
generalforsamling pr. post, idet han ikke er digitaliseret. Men denne gang har han ikke fået
den pr. post. Endvidere henstillede JØrgen Lange, at bestyrelsen ikke vælger en dato for
generalforsamlingen, som ligger i samme uge som DTVs DM i Rundforbihallen.
Bjørn Lange omtalte de vellykkede motionistaktiviteter, herunder at Michael von der Lieth
står for vinteraktiviteterne. Endvidere omtalte han den succesrige tennistur til Tyrkiet.
BjØrn Lange oplyste, at Jette og han er gået i gang med planlægningen af den store
jubilumsfest den 17.9. Derudover vil der arrangeres et åbent hus for alle medlemmer i
klubhuset. Han efterlyste gode ideer og initiativer blandt medlemmerne, herunder bl.a.
fremskaffelse af gamle fotos.
Lone Skaaning meldte sig som frivillig til festlighederne.
Der var stemning for at lave t-shirts med det nye 100 års logo.
Lars Winther takkede for valget som formand, idet han glæder sig til arbejdet i klubben.

Peter Arleth rettede en tak til afgående bestyrelsesmedlem Jette Granhof og formand
Jesper Ørvad.
Jesper Ørvad afsluttede med en tak for denne gang og en tak til dirigenten.
Referat, beretninger og præsentationer vil blive lagt på klubbens hjemmeside.

Dato .....

Jacob Hj
dirigent

