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Formandens beretning 

Sket i 2016 

Formanden beretter om 

aktiviteter, resultater,

begivenheder og 

arbejdet med udvidelsen

af klubbens baner.



Beretning fra Anlægsformanden

Sket i 2016

• Rep. af døre efter indbrud

• Nye vinduer i østgavlen

• 2 nye banenet

• Døre til omklædning skiftet

• Mindre reparationer

• Løbende vedligehold af 

klubbens øvrige udsty til 

soignering af baner og udenomsarealer

• Rengøring har været fuldt ud tilfredsstillende 



Planer for 2017

• Nyt tag over udestuen

• Reparation af udsugning i omklædning

• Renovering af minibane

• Evt. flyttes slåmuren

• Oprydning på volden bag bane 5 

• Alm. vedligehold af banerne

Beretning fra Anlægsformanden



Motionistaktiviteter 2016

• 2 grillaftener og en høstfest i klubhuset på Gøngehusvej 25

• 1 lørdag med doublespil og spisning i Rundforbi tennishal

• Doubleturnering hver tirsdag og udfordrertavle

• Søndags-motionistspil i Rundforbi Tennishal hele vinteren. 



Ungdomsberetning



Klubben lever op til formålsparagraffen 

i vore 100 år gamle vedtægter

VEDTÆGTER 

FOR 

VEDBÆK TENNISKLUB 

STIFTET 29. AUGUST 1916 

Medlem af Dansk Tennis Forbund-DTF og Sjællands Tennis Union- SLTU

§§§§1 Navn og formål 
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.



Afdelingen i tal

• 260  ungdomsmedlemmer 0-24 år og ca. 130 forældre, der er 
seniormedlemmer, af klubbens i alt 527 medlemmer

• Ungdomsafdelingen er en stor del af klubbens økonomi

– Både ungdomsspilleres og deres forældres kontingent

– Kommunen yder tilskud til ungdomsmedlemmer i alderen 4-24 år

– det betyder, vi har råd til flere ting i klubben samt at have en 
fuldtidstræner ansat, som er til glæde for hele klubben



Opsummering i ord

• Vi har en dygtig og afholdt cheftræner i Thomas Nowak, der sørger 
for en rigtig dygtig trænerstab. Det er fundamentet i vore tilbud

– Vi leverer selv en del trænere fra vore ungdomsspillere, der tager 
Dansk Tennis Forbunds uddannelse til klubtræner

• Ungdomsspillerne spiller på mange niveauer fra skumtennis til 
turneringsspillere på højt niveau

– Mange er aktive i individuelle- og holdturneringer, fra skumhold 
til senior 1. division

• Vi har et rigtigt godt klubliv med forskellige aktiviteter, så juniorerne 
har lyst til at være i klubben også udover træning

– Det sociale liv i klubben er vigtigt for alle aldersgrupper, for at de 
synes, det er sjovt at være medlem hos os



Udfordringer det seneste år:

For få banetimer at udbyde træning især indendørs

• Færre banetimer i Vedbækhallen de seneste par år giver færre træningstimer 
til minitennis for de yngste indendørs

– Vi har fået lidt banetimer på Rundforbi Idrætsanlæg fra badminton (stort 
tak til dem!), men mange af de små kan selv ikke transportere sig derhen. 
Men det er en hjælp, selvom der ikke er lige så mange, der kan benytte 
sig af tilbuddet som i Vedbækhallen

• Skolereformen betyder, at børnene har senere fri, så de fleste kan først 
komme fra kl. 16, hvilket er en stor udfordring især indendørs



Tak til Thomas og hans super trænerteam for god stemning 

i klubben og flotte resultater på banen ☺☺☺☺



Nogle af turneringsvinderne fra 2016

Alba og Johan tog sejren hjem i vores Vedbæk Jubilæums Cup på hjemmebane 

i Rundforbi, og Villads og Ferdinand sluttede Birkerød Cup af med et rent VT opgør.



Vore spillere på 

divisionsfusionshold vandt 

medaljer i U10 Herre sølv og i 

U10 Damer bronze



Og i minitennisholdturnering hentede vi også medaljer 

hjem til klubben



Karoline

Liselotte

Tusind tak til ungdomsudvalget, der hjælper med at skabe 

klubliv – også uden for banen

Aktiviteter i 2016

• Sommerlejre

• Træningslejr

• Klubmesterskab

• Forælder-barn grillaftener

• Forælder-barn stævner

• Crazy Ugly Tennis

• White Tennis

• Pizzastævner

• Play & Stay stævner

• DTF turnering



Karoline

Liselotte

Crazy Ugly Tennis



Vore to sommerlejre var igen meget populære



Klubmesterskab med deltagere fra U/10 til U/18



Medaljevindere fra alle rækker 

- i år med en pige, Olivia Kjær, som juniormester



Finalister

• U/10 DS Emma la Cour – Helene Søndergaard Petersen 6-2, 6-4

• U/10 HS Tristan Engelschmidt - Axel la Cour 6-2, 6-2

• U/12 DS Alba Friis – Lucca Jönsson 6-0, 6-1

• U/12 HS Theodor Bergholdt – Villads Raben 6-4, 6-3

• U/14 DS Laura Winther – Cecilie Hollesen 6-1, 6-2

• U/14 HS Bjørn Gebeke – Albert Lysen 6-0, 6-0

• U/16 DS Olivia Kjær – Agnete Søndergaard Petersen 6-1, 6-1

• Generationsdouble Bjørn og Casper Gebeke – Villads og Jacob Raben 6-3, 
6-0

• Åben Række Juniormester Olivia Kjær – Mads Barslund 6-0, 6-4



Kagemesterskabet er fortsat populært



Fællesspisning efter fysisk træning er populært og har kørt 

hver mandag hele året uafbrudt siden 2009



Vi glæder os til et godt 2017!



Jeanette takker af efter 12 år som ungdomsformand, hvor 

klubben har udviklet sig meget

• Fuldtidsansat cheftræner i klubben

• Startet forælder-barn træning

• Genoplivet træning for turneringsspillere herunder fysisk træning

• Deltaget i divisionshold siden 2009 i klubsamarbejde med Dragør, HVT, 
Hillerød og Skovshoved

• Afholder årlige DTF turneringer

• Afholder træningslejre i udlandet for turneringsspillere

• Har leveret spillere til juniorlandshold

• Etableret ungdomsudvalg med jævnlige sociale aktiviteter

• Etableret ugentlig fællesspisning året rundt

• Etableret juleafslutning

• Gjort Juniorklubmesterskabet til en årlig festuge

• Fastholder juniorerne til de er meget ældre



VT fejrede i 2016 klubbens 100-års jubilæum. 

Vores æresmedlem Per Lynggaard skærer kagen for



Vi fik en flot opvisningskamp med god hjælp fra dygtige 

boldbørn



Vi har udgivet et lille jubilæumsskrift med VT’s historie og 

diverse billeder fra de gode gamle dage



Vi har udgivet et lille jubilæumsskrift med VT’s historie og 

diverse billeder fra de gode gamle dage



Vi har udgivet et lille jubilæumsskrift med VT’s historie og 

diverse billeder fra de gode gamle og nyere dage
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VT regnskab 2016 revideret.pdf
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Bestyrelsen foreslår uændret kontingent og 

indskud for nye medlemmer i 2017

2015 2016 2017

Seniorer  > 25 år 1300 1350 1350

Ungdom 875 900 900

Veteraner > 80 år 350 350 350

Ungdom født 2008 eller senere 435 435 435

Passive 350 350 350

Indmeldelse seniorer 700 700 700

Indmeldelse Ungdom 300 300 300
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Der er indkommet to forslag til ændring af 

vedtægterne, der vil blive indkaldt til afstemning 

om. Forslag :

Nuværende formulering: 

”§1 Navn og formål”:

”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”.

Ændringsforsalg til generalforsamlingen:

”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”.



Der er indkommet to forslag til ændring af 

vedtægterne, der vil blive indkaldt til afstemning 

om. Forslag :

Nuværende formulering: 

”§ 5 Generalforsamling”:

”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, der af 
medlemmerne ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal være bestyrelsesformanden i 
hænde senest 10/1.



Der er indkommet to forslag til ændring af 

vedtægterne, der vil blive indkaldt til afstemning 

om. Forslag :

Ændringsforslag: 

”§ 5 Generalforsamling”:

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, der af 
medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage efter indkaldelsen. 
Indkomne forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal 
offentliggøres på klubbens hjemmeside senest én uge før datoen for 
afholdelse af generalforsamlingen. Tilsvarende gælder for regnskabet for 
det forløbne år og budget for indeværende år.
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