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REFERAT AF ORDINÆR GEIVERALFOfZSAMLIRIG I i/ED~~EK TENNISKLUB torsdag den 23.03.2017 kl. 19:00
i Vedbæk Sognegård, Nedbask Stationsvej 9, ~9~~ VedPoaek

DAGSORDEN iht. I<lubbens vedtægter:
~~Ig af dirigent
Formanden aflægger beretning, suppleret af udval~sforrr~ænd
Status for udvidelse af anlaegget og retning for det videre arbejde
Forelæggelse af revideret regnskab ued kasserer, Peter Arlette
Fastlæggelse af kontingent og indskud for nye medlemmer
Behandling af indkomne forslag
Valg af formand
Bestyrelsen foreslår, at Lars Winther fortsætter som formand
8. !/~Ig af rr~edlemrv~er til bestyrelser
Jeanette Caspersen genopstiller il<I<e. Bestyrelsen indstiller ny kandidat fil bestyrelsen.
Pefer Arlette er på valg og genopstiller.
Øvrige medlemmer af bestyrelsen er il<I<e på valg.
9e @~~l~ af 2 revisorer
10. ~~enttaelt
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Valg af dirigent
Jakob Hjortshøj(JH) blev valgt til dirigent.
JH Kunne konstatere, at Generalforsamlingen er lovligt indl<atdt og varslet bl.a. ved indrykning i
Rudersdal Avis den 21. februar 2017, og at den afholdes, jf. vedtægterne, inden udgangen af marts
måned.

2~

Eorma~de~ a~6aeg~er be~ret~ing, suppleret af udva9gsfors~aer~d
Lars Winther aflagde beretning for året der gil< og berørte herunder følgende:
- Jubil~umsdagen, hvor klubben fejrede sin 100-års dag. Der er blevet udarbejdet etjubilæumsskrift
med stor indsats fra Jeanettes side. Jubilæumsskriftet var tilgængeligt i trykt eksemplar på aftenen,
og det vil vimre at finde i Klubhuset (så længe lager haves}, når klubben åbner udendørsanlægget i
april 2017.
Vedbæk Tennispark (se punkt 3på dagsordenen)
Kort status på medlemsudviklingen
Regnskab (se p!<t. ~).
Klubmestersl~aber 2016
Diverse aktiviteter: Udfordringstavle, Ir~be!<lub, motionisttræning mandag aften, tirsdagsturnering
Kæmpe tak til Thomas Nowak for hans fantastiske arbejde som Klubbens cheftræner
-

Baner og Anlæg (se i øvrigt separat redegørelse fra anlægsformand Bjørn Lange). Formanden
rettede en stor tal< til både Bjørn Lange og tan Toubøl for deres arbejde med vedligeholdelse af
klubbens faciliteter.
Formanden informerede desuden om, at anlægget forventes åbnet lørdag den 22/4.
Standerhejsning afvikles sammen med Tennissportens dag lørdag den 29/4.
Ungdomstræningen starter udendørs mandag den 1/5.
Der henvises i øvrigt til den samlede beretning på klubbens hjemmeside (http://vedbaektennis.dl</).
Anlægsformand, Bjørn Lange berettede bl.a. om diverse tiltag i 2016 samt planer for 2017, herunder at
der er blevet repareret døre efter indbrud, isat nye vinduer i østgavlen, indl<Øbf 2 nye baneneg og
udskiftet dØre til omklædningsrum. Derudover er der blevefi foretaget mindre reparation på anlæg og
klubhus samt løbende vedligehold af I<lubbens'øvrige udstyr etc. og foretaget alm. rengøring. Desuden
information om motionista!<tiviteter i 2016 samt planer for samme i 2017.
Der henvises til Bjørn Langes beretning/præsentation på hjemmesiden.
Ungdomsudvalgsformand Jeanette Caspersen aflade herefter sin beretning og berørte bl.a. følgende:
Ungdomsafdelingen ital, at det bidrager til og har stor betydning for klubbens samlede økonomi med
en stor og velfungerende ungdomsafdeling, at Klubben har ungdomsspillere på alle niveauer,
vigtigheden af et velfungerende Klubliv for de unge spiller for at kunne fastholde demispillet og
klubben, udfordringer med færre banetimer i Vedbækhallen (indendørs træning) samt skolereformen
(planlægning af det udendørs træningsprogram}.leanette rettede en stor talc til trænerteamet med
cheftræner Thomas Nowal< i spidsen, samten stor talc også til ungdomsudvalgets arbejde for, at stable
en masse aktiviteter på benene for klubbens unge spillere.
Jeanette sluttede med at takke a~ som ungdomsudvalgsformand efter 12 år på posten med en
opsummering af, hvad der er sleet i klubben over denne periode.
Der henvises til hele Jeanette Caspersens beretning på hjemmesiden.
Dirigenten Konstaterede, at Generalforsamlingens deltagere tog beredningerne til efterretning.

3e Status for udvidelse af anlaegget og retni~rg for det oxidere arbejde ved formand Lars Ullinther
LW præsenterede det forslag til udvidelse af baneanlægget, som der arbejdes med. Der har været
afholdt en række møder med Kommunen samt et naboorienteringsmøde med beboerne p~ den del af
Olesvej, der vender ind mod tennisklubben.
Forsamlingen blev spurgt om umiddelbare reaktioner og Kommentarer ift. de tanker og planer, der blev
fremlagt for det videre arbejde. Diverse kommentarer og spørgsmål firg aftenens deltagere ift. bl.a.
projektets i`inansiering/økonomi, tidsplan, ambitionsniveau, incitament/belæg for baneudvidelse,
kapacitet ift. anlæggets størrelse, alternativer etc. blev diskuteret. De fremmødte medlemmer gav
afslutningsvis deres støtte til bestyrelsens videre arbejde med Vedbæk Tennispark. Projektet har lang
tidshorisont og indeholderen del I<omplel<sitet ifi:. både Kommunal godEcendelse og samlet finansiering.

4. F~rel~~gelse af revideret r~~raskab ved kasserer, Peter Arle~h
Peter Arle~h (PA) gennemgik regnskabet og fremhævede følgende:
- Diverse tilslud fra kommunen (trænerlønninger, lol<aleleje...)
- Gode indtægtskilder (sommerlejr x 2}
Udgifler til banevedligehold
Udfordringer med manglende betalinger fra medlemmer
- Anlægsfonden, som der fortsat indbetales til via Kontingentet.
PA informerede desuden om status for Rundforbi Tennishal og den renovering denne har gennemgået,
samt tankerom udvidelse af halten.
Der var anledning til at stille spørgsmål samt Kommentere på regnskabsberetningen.

Regnskabet blev efterfølgende, og med I<un enkelte kommentarer, taget til efterretning.

,So Fastla~g~else af kontir~~ent og indskud for nye rnedlernm~r
Foreslås uændret ift. 2016.
Forslag godkendt!

Go ~eh~~dling af indk~~~ne forslag
LW orienterede om, at der er indkommet forslag fra to medlemmer af klubben om ændringer i
formuleringen af hhv. Vedtægternes § 1 og 5. Forslagsstillerne og Bestyrelsen er enige om sammen at
indstille nedenstående indringer til generalforsamlingens godkendelse:
Vedr. §1 Navn o~ formål:
Nuværende formulering:
"Klubbens navn er Vedbæk Tennisklub (VT). Dens formål er at udbrede kendskabet til og færdighed i
tennisspil samt på anden måde at samle ungdommen i Vedbæk".
Ændringsforslag fremlagt på G/F 23. marts:
"Klubbens navn er Vedbæk Tennisklub (VT). Dens formål er at udbrede kendskabet til og færdighed i
tennisspil for alle klubbens medlemmer og herunder også for ungdommen i Vedbæk".
Vedr. § 5 Generalforsamling:
Nuvaerende formulering:
"Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle VT's anliggende. Ordinær
generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts. Mindst 14 dage
før indkaldes medlemmerne ved bekendtgørelse i en lokal avis og annoncering
på klubbens hjemmeside. Forslag, deraf medlemmerne ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden ihænde senest 10/1."
Ovenstående formulering foreslås ændret til følgende:
"Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle VT's anliggender. Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år inden udgangen af marts. Mindst 3 uger før indkaldes medlemmerne ved
bekendtgørelse i en lokal avis og annoncering på klubbens hjemmeside. Forslag, deraf medlemmerne
ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden ihænde senest 7 dage efter
indkaldelsen. Indkomne forslag, der Ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal offentliggøres på
klubbens hjemmeside senesten uge før datoen for afholdelse af generalforsamlingen. Tilsvarende
gælder for regnskabet for det forløbne år og budget for indeværende år."
Generalforsamlingens dirigent påpegede en procedurefejl fra bestyrelsens side ift. muligheden for agt
stemme om den fremlagte vedtægtsændring, ligesom der I<an være behov for at justere indholdet af
ændret formulering af § 5 ift. praktisk anvendelighed.
Bestyrelsen beklager, at den ikke har været opmærksom på overholdelse af alle formalia og tilkendegav
hurtigst muligt, at de vil fremlomme med forslag til endelig formulering af § 5 og derefter I<øreplan for
hurtigst mulig gennemførelse af afstemningsprocedure knyttet til de fremlagte vedtægtsændringer.
Bestyrelsen ønskerat Konsultere dirigent advokat Jacob Hjortshøj for at sikre overholdelse af alle
nødvendige formalia inden egentlig afstemningsproces iværksættes.
Formanden mindede afslutningsvis forsamlingen om, at ændringen af formuleringerne ikke vil betyde
noget for den daglige gang i og drift af Klubben.

7. Valg ~~ ~S~rrr~~ri~

Bestyrelsen foreslår, at Lars Winther fortsætter som formand.
Lars Winther blev genvalgt.

8. ilelg af medlemmer til bestyrelsen
Peter Arle~h er på valg og genopstiller.
Peter Arleth blev genvalgt af forsamlingen.
ivrige medlemmer af bestyrelsen er ikke på valg.
Jeanette Caspersen genopstiller ikke.
Bestyrelsen indspiller Karoline Reben som ny Kandidat til bestyrelsen som efiterfølger for Jeanette
Caspersen. Karoline Reben blev valgt og overtager samtidig rollen som ungdomsudvalgsformand.

9, !/elg a~ 2 revisorer
De 2 revisorer, Jesper Ørvad og Michael von der Lieth blev genvalgt.

10. Eventuelt
Lars Winther takkede revisorerne for deres arbejde foi~ VT.
Han ~tal<I<ede også afgående bestyrelsesmedlem Jeanette Caspersen for det fan'tastisl<e og omfattende
arbejde, hun har ydet som formand for Ungdomsudvalget de seneste 12 år.
Og endelig blev der rettet en tak til bestyrelsen, cheftræner Thomas Nowak, dirigent Jacob Hjortshøj
samt aftenens deltager for denne gang.
Referat, beretninger og præsentationer vil være at finde på Klubbens hjemmeside efterfølgende.

