Vedbæk Tennisklub,
ordinær generalforsamling
den 20. marts 2018

Dagsorden
Dagsorden iht. klubbens vedtægter:
1) Valg af dirigent
2) Formanden aflægger beretning, suppleret af udvalgsformænd
3) Forelæggelse af revideret regnskab ved klubbens kasserer
4) Fastlæggelse 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 af udvalgte vedligeholdelsesarbejder på baner og klubhus
6) Valg af formand. Bestyrelsen foreslår, at Lars Winther fortsætter som formand.
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. Maren Røssberg genopstiller ikke. Bestyrelsen indstiller
ny kandidat. Formanden for baner og anlæg Bjørn Lange er på valg og genopstiller.
Øvrige medlemmer af bestyrelsen er ikke på valg og fortsætter dermed.
8) Valg af to revisorer
9) Eventuelt

Formandens beretning

Kære medlemmer af Vedbæk Tennisklub
Velkommen til vores årlige generalforsamling 2018. En særlig tak til jer, der er mødt frem. Jeg håber at vi, med afsæt i
den foreliggende dagsorden, vil få en god aften. Tak til Jacob Hjortshøj, som endnu engang har indvilliget i at stille op
som dirigent og som med sikkerhed vil sikre en korrekt og effektiv afvikling af generalforsamlingen.
Jeg føler mig privilegeret over, at være medlem af Vedbæk Tennisklub og glæder mig til, at vi snart åbner for endnu en
udendørssæson, som i min verden altid er et højdepunkt på året, særligt efter en lang indendørssæson og hvor vi stadig
her i marts har skullet ’slås’ med vintervejr. Vi har et fantastisk tennisanlæg med en helt særlig placering og charme
over sig og som, i mine øjne, ikke matches af mange andre anlæg i Danmark.

Rudersdal Idrætsråd, pris til VT
I starten af februar spillede Danmark Davis Cup landkamp mod Irland i Birkerød Idrætscenter. Det var første
gang, at Ruderdal Kommune var vært for et Davis Cup
arrangement og som DTF stod som officiel arrangør af.
Alle tennisklubber i Rudersdal Kommune blev inviteret
af DTF til, at bidrage med frivillig hjælp til at håndtere de mange opgaver, som et Davis Cup arrangement,
indeholder både før, under og efter selve den weekend,
hvor der spilles. Sammen med Birkerød og Holte Tennisklub var Vedbæk Tennisklub en af tre tennisklubber i
Rudersdal, der tilbød at bidrage. Vi havde både boldbørn
og flere frivillige seniorer med til arrangementet og vi
fik stor ros for vores indsats fra såvel spillere, DTF og
Davis Cup officials. I sidste uge modtog vi sammen med
Birkerød og Holte Tennisklub Rudersdals Kommunes
Idrætsråds Initiativpris ved prisoverrækkelsen onsdag
den 14. marts. Klubberne modtog blomster, lyngbyvaser
og 5.000 kr. til deling. Danmark vandt i øvrigt 4-1 over
Irland, hvilket fuldendte en meget vellykket tennis weekend.

Status, ”Vedbæk Tennispark”
Projekt ”Vedbæk Tennispark”, der, som jeg har forstået det, oprindeligt er født af tidligere formand Thomas Kønigsfeldt omfatter anlæg af ny bane 6, anlæggelse af to U10-baner, forskønnelse af nuv. ’buskareal’ bag bane 5 og forbedrede parkeringsforhold ved indkørslen fra Gyngehusvej. Der har igennem de seneste 2 år været afholdt mange møder
med både Idræts- og Kulturforvaltningen, Kommunens planafdeling samt Formanden for Planudvalget i Ruderdal
Kommune. Hertil kommer møde i december måned 2017, hvor vi have inviteret alle ejerne af ejendomme på Olesvej,
der grænser op til klubbens areal, til orienterings- og dialogmøde på Hotel Marina. Jeg tror ikke jeg siger for meget,
hvis jeg refererer en meget betydelig modstand fra alle fremmødte naboer til nærmest enhver tænkelig forandring af
de nuværende fysiske rammer for vores klub og hvor særligt planerne om anlæggelse af evt. ny bane 6 på græsplænen
bag bane 1 og 2 bragte sindene i kog. I lyset af ’nabosituationen’ besluttede bestyrelsen i første omgang alene at arbejde videre med muligheden for anlæggelse af ny U10-bane i officielle mål på det areal, hvor nuv. slåmur og minibane
er beliggende. Med bistand fra bl.a. landskabsarkitekt og landinspektør og efter opmåling på stedet, har vi dog måtte
konstatere, at de fysiske rammer mellem bane 1 og den offentlige gang- og cykelsti langs banen ikke giver mulighed
for anlæggelse af fuld U10 bane. Bestyrelsen har derfor besluttet, at anmode om Generalforsamlingens godkendelse af
istandsættelse af nuv. minibane i stedet, jf. senere pkt. 5b.

Medlems status
Det samlede antal medlemmer af klubben ligger i niveau 550, hvoraf godt 200-250 er juniorer i alderen 0-18 år. Vi har
dog desværre måtte konstatere en tendens til tilbagegang blandt klubbens yngre medlemmer. Særligt ift. vores juniortrænings- og tennisskole tilbud har vi udfordringer med at fastholde antallet af børn som både medlemmer og deltagere på træningen. Vi har gennemført en række initiativer for rekruttering af flere juniorer, herunder med særlig fokus
på samarbejde med Vedbæk Skole som er vores primære kilde til rekruttering. Også i år tager vi nye tiltag i brug ift. at

at dæmme op for den tilbagegang, som vi desværre har kunnet konstatere. I forhold til klubbens overordnede økonomi
er det vigtigt, at vi er opmærksomme på, at driftstilskuddene bliver større jo flere juniormedlemmer vi har.

Økonomi
Kasserer Peter Arleth gennemgår senere i et separat punkt klubbens regnskab for 2017, såvel som budgettet for indeværende år. Jeg vil derfor her begrænse mig til at nævne, at vi kommer ud af regnskabsåret 2017 med et mindre underskud, men som I vil kunne se senere er dette resultatet af en række ikke ubetydelige bevægelser på både indtægts- og
udgiftssiden, bl.a. som følge af den juniorudvikling som jeg tidligere har omtalt. Klubbens overordnede økonomiske
stilling og udvikling er et meget vigtigt fokusområde for bestyrelsen og er med som fast punkt på alle bestyrelsesmøder igennem året.

Senior holdturneringer og klubmesterskaber
Vores senior klubmesterskaber blev afholdt i september måned i en weekend med godt vejr og jeg vil her gerne rette
en stor tak til de medlemmer, der sammen med Thomas, stod for gennemførelsen heraf. Herfra endnu engang tillykke
til alle vindere og finalister i øvrigt i alle single og double rækker.
Herresingle A: Hans Henrik Goth
Damesingle A: Alba Friis
Vi deltog sidste år med tre senior herrehold, to veteranhold og to damehold, hvilket er planlagt videreført i år.
Omtale af resultater og indplacering i rækker…..
Ungdomsformand Karoline Raben vil i beretningen for juniorsiden redegøre for resultaterne fra junior
klubmesterskaberne, holdturneringer og eventuelle særlige individuelle resultater.

Udvalgte aktiviteter i klubben
Vi er i den heldige situation, at vi stadig er i stand til både, at komme med nye initiativer og fastholde gode ’gamle’
traditioner/aktiviteter med appel til alle klubbens medlemmer. I denne sammenhæng kan nævnes udfordringstavlen
som mange medlemmer har haft fornøjelse af at være del af. Vi har fastholdt tilbuddet om løbeklub onsdag aften for
alle klubbens medlemmer (stor tak til Ann Lykke Davidsen og Olivia Kjær), ligesom træning for motionister mandag
aften fortsat ser ud til, at fungere godt. Endelig er der de meget populære tirsdag aften arrangementer for seniorer/veteraner, der fortsat har stor tilslutning, både på banen og ved efterfølgende middage, hvor jeg bl.a. selv havde fornøjelsen af, at deltage i afslutnings-arrangementet i september sidste år.

Cheftræner Thomas Nowak og trænerstaben i øvrigt
Fra den samlede bestyrelse skal der lyde en stor tak til Thomas for det arbejde han udfører for både klubbens juniorer
og seniorer. Vi er klar over, at vi har en meget kompetent, vellidt og respekteret cheftræner, der arbejder ihærdigt for,
at skulle binde den samlede klub sammen. Også en kæmpe tak til staben af hjælpetrænere, som Thomas har omkring
sig og som muliggør gennemførelse af en betydelig træningsaktivitet for både seniorer og juniorer i klubben.’

Baner og anlæg
Bjørn Lange, formand for baner og anlæg, aflægger senere i aften selvstændig beretning og jeg vil derfor blot konstatere, at jeg stadig synes, at vi har et meget velfungerende udendørsanlæg, der passes kyndigt og ordentligt af særligt
Jan Toubøl med assistance fra Bjørn selv og når det er nødvendigt af eksterne kræfter. Tak Jan for din ihærdige og
gode indsats. Gennemførelsen af en række nødvendige vedligeholdelses-arbejder vender vi tilbage til under pkt. 5b.

Sæsonstart, standerhejsning og ”Tennissportens Dag”
Planen for åbning af udendørssæsonen 2018 ser ud som følger. Vi satser på, at kunne åbne anlægget lørdag den 28.
april (forudsat at vejret og vores baneentreprenør vil os det godt) med efterfølgende officiel standerhejsning en uge
efter lørdag den 5. maj, hvor vi samme dag også officielt deltager i DTF’s ”Tennissportens dag”.

Bestyrelsens arbejde
Afslutningsvis vil jeg gerne takke mine gode bestyrelseskolleger (Maren, Karoline, Peter og Bjørn) for godt samarbejde i det forgangne år. Det er min vurdering, at vi har en velfungerende bestyrelse med respekt for hinandens faglige og
personlige kompetencer og færdigheder. Jeg ser frem til, at fortsætte samarbejdet med dem af jer der fortsætter, forudsat at jeg og øvrige nuv. medlemmer på valg, vælges senere i aften. Som det fremgår af dagsordenen, så udtræder Maren efter eget ønske som medlem af bestyrelsen og vi skal derfor vælge nyt medlem til bestyrelsen.
Herfra skal der lyde en stor tak til Maren for hendes værdifulde indsats.

Juniorformandens beretning

Vores Juniorafdeling
Vi har en dygtig og afholdt cheftræner i Thomas Nowak, der sørger for en rigtig dygtig trænerstab og skaber fantastisk
stemning ikke kun hos juniorerne men også i seniorafdelingen. TAK for det Thomas
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. I år har vi kommet med et helt nyt initiativ for at skabe et
endnu bedre klubliv. Vedbæk Tennis / Fritidsklub, som er et subblement til den klassiske træning. Det sociale liv i
klubben er vigtigt for alle aldersgrupper, og for at sikre at de små forbliver medlemmer i lang tid og får stor glæde af
tennis i mange år fremover.
En af udfordringerne har været skolereformens sene ringetider, derfor arbejder vi målrettet i 2018 på nye initiativer
og muligheder til vores juniorer og for at prøve sikre at vi får flere juniormedlemmer, da vi ligesom resten af landet er
ramt af faldende interesse på juniorfronten.

Flotte resultater 2017 for Hold
Indendørs holdturnering 2016/2017
Åbent række blev vi nr
Udendørs holdturnering 2017
U12 M/K Letøvet blev vi nr 2
U14 Letøvet drenge blev vi nr 1
U14 Øvet piger vi blev vi nr 2
U16 M/K Letøvet blev vi nr 1

DH Hold 2017 (samarbejde med HVT)
U10 drenge/piger blev nr 4 i Danmark
U12 drenge blev nr 4 i Danmark
U14 drenge blev nr 4 i Danmark

Et udpluk af de flotte resultater 2017 individuelt
I vores egen turnering, Vedbæk Cup gik Emma og Tristan i finalen på hjemmebane.
Vedbæk var stærk repræsenteret i Farum til U12 orangebold stævne – det blev til 3 guldmedaljer til henholdsvis Sofie
Ørsted, Madeleine Tuxen og Ida Kloppenborg og 1 bronze til Anna Olsen
U10 Yonex Cup i HRT guld til Oscar Albertsen
Head Cup i HIK, Tristan vinder finalen
SM Individuelt 2017
U12 single kat 1 blev Tristan nr 3 / U12 single kat 2 blev Edgar nr 3 / U12 single kat 3 blev Axel nr 3
U14 single kat 2 blev Bjørn nr 3 / U14 double kat 2 blev Theodor/Albert nr 2 / U14 double blev Oliver/Ferdinand nr 3
Vedbæk er den 4. bedste klub i forhold til at have spillere med til Åbne SM i Skumtennis. B93, KB, Skovshoved og
Gentofte ligger kun foran os. Fantastisk gået af vores klub.

Og mange tak til vores juniorudvalg for at skabe et dejligt klubliv
Aktiviteter i 2017
Sommerlejr
Træningslejr
Klubmesterskab
Forælder-barn grillen tændes udvalgte mandage
Stopdans tennisfest
Diskokuglefest, laserlys og røg på banerne
Løbeklub hver onsdag
Play & Stay stævner
DTF turnering / Vedbæk Cup
Davis cup tur til Birkerød tennisklub /flere Vedbæk juniorer var boldbørn
Vedbæk havnedag
Udfordringstavle

Anlægsformandens beretning
Status
Anlæggets omfang: Anlægget består fortsat af 5 grusbaner i turneringsstørrelse, en minibane i kombination med en
slå-mur, et ældre charmerende klubhus, en grus-/skærve-belagt parkeringsplads, samt udenomsarealer bestående af
gangstier til banerne, bevoksning og en jordvold mod sti bag anlægget (modsat jernbanen).
Generelt: 2017 var præget af 4 forhold:
• Det elendige sommervejr (megen regn)
• En slunken klubkasse (kassereren vil redegøre for dette)
• En forlænget udendørs træning for juniorer
• En nedslidt baneinspektør (Jan var ikke ”på”, i så høj grad som tidligere år).
Klubhuset 2017:
Klubhuset 2017: Der blev ikke gennemført større arbejder i 2017. Vi har en dør, mellem svalegang og omklædning/toilet, der ser ud som at den har været sparket ind. Men den fungerer, så vi har udskudt reparation til senere lejlighed (så
det kan indgå i en større arbejdspulje).
Der er fortsat mindre huller i plast-taget over klubhusets udestue. Taget er udskiftningsmodent.

Klubhuset rengøres i sommersæsonen 3 gange ugentligt. I perioder med intensiv brug (sommercamp og klubturneringer) har der været daglig rengøring. Rengøringen har iflg. anlægs-formandens vurdering været absolut tilfredsstillende. Tak til Edwin og hans ”clean team” for godt arbejde.
Der er udskiftet sugemotorer og styring på udsugningerne ved brusenicherne i omklædningen. Dette har haft den ønskede effekt, idet fugtproblemerne i omklædningsrummene var langt mindre i 2017 end tidligere år. Der kan dog fortsat opleves damp og em, hvis 6-8 herrer bader lige efter hinanden. Om det er ligeså i kvindernes omklædning ved jeg
ikke. Som herre er jeg forment adgang til damernes omklædningsrum når der bades.
Klubhuset har en række brugsartikler (opvaskemaskine, grill, møbler og VVS-installationer ). Der har kun været få,
små og banale udgifter til vedligehold af husets installationer i 2017.
Rudersdal kommunes sanitære tropper omlagde i 2017 en større kloakledning til et oven-jordisk rør i forbindelse med
brud på kloakken under stien mellem vore baner og Olesvej.
Selve kloakken er blevet repareret efterår/vinter 2017. Vores P-plads var i den forbindelse periodevis blokeret, men det
skete først efter normal sæson-slut.
Banerne 2017:
Efter den årlige forårsklargøring fremstod banerne tilfredsstillende. Der er dog problemer
med at naturen på nogen baner kommer lige lovligt tæt på (græs og ukrudt i banerne).
Jan gjorde hvad han kunne, for at holde det grønne i ave, men 2 forhold modarbejdede:
Dels var sommeren (især 2. halvdel) særdeles våd, og dels er volden langs bane 5 begyndt
at skride ind mod hegnet til banen.
Den lille træningsbane (med gråt grus) blev belagt med ekstra grus i 2017, men lige lidt hjalp det.
Også i 2017 blev banen ganske mudret sidst på sæsonen. Nettet på minibanen er også i en lidt
sørgelig forfatning.

De 4 borde-bænke-sæt der står uden for klubhuset stadigvæk til en kærlig hånd. De skal alle have en omgang med
skrubbe, sandpapir og olie. Men hvem vil hjælpe til, for der er ikke midler til prof klargøring.
Dele af P-pladsen var i perioder af 2017 mere andedam end gang- og køre-areal. Dette var ikke tilfredsstillende! Det
blev dog først rigtigt slemt sidst på sæsonen, hvorfor udbedring er skubbet til 2018.
Vi skiftede også i 2017 div. slanger og stråledyser på anlæggets vandinstallationer.
Der blev konstateret en læk på et kloakrør under stien mod Olesvej. Kommunen fik stoppet lækagen, men ikke før der
var i starten af sæsonen sivet en del kloakvand ind på bane 3. Jan fik ryddet op, da lækagen var stoppet.
Jan Toubøl gjorde i 2017-sæsonen et godkendt arbejde, for at holde banerne spilleklare. Desværre var hans indsats periode¬vis hæmmet af helbred og andre forhold. Men det ser nu meget bedre ud for 2018.
Vores baneinspektør kan dog ikke klare opgaven alene. Derfor er det vigtigt, at vi alle husker at feje banerne efter
brug, vande dem inden brug og i øvrigt rydde op efter os selv.
Klubbens maskinpark er blevet serviceret af Rudersdal Have og Park.
Udenomsarealer 2017: Volden bag bane 5 trænger til at blive ryddet og rettet op. Den er fyldt med buske,
småtræer og brændenælder. Desuden skrider den ganske langsomt ind mod bane 5.

Planer for 2018:
Klubhus (inkl. skur), hegn og grusarealer inspiceres for løbende vedligehold. Arbejder som kan passes ind i det alm.
driftsbudget vil blive gennemført. Vi har dog også en række større arbejder på vores anlæg, hvoraf nogen er blevet
skubbet foran os lidt for længe. Det er den gamle sang om: Har vi penge, så kan vi få. Men har vi ingen så…
Klubhus: Vi skal skifte taget over udestuen i klubhuset (blev udskudt i 2017).
Banerne: Bane 1-5 skal klargøres og serviceres løbende.
Den gå minibane: Skal renoveres gennemgribende (inkl. arealet ved slåmuren). De skal ny belægning på, nyt net og
der skal anlægges en fliserække ind mod dronningebuskene. Det sidste for at vi undgår slidtage på banen, når man går
til og fra klubhuset.
Udenomsarealer: Volden bag bane 5 skal ryddes og rettes op. Desuden skal der anlægges en sti-zone neden for volden, langs hegnet til bane 5, så man kan komme ind og hente vildfarne bolde. Sti-zonen skal være en let belægning af
flis eller lignende. Der bliver næppe råd til at anlægge fliser, om end det ville være den bedste løsning.
P-pladsen skal have et nyt lag grus, for at imødegå de pytter vi konstaterede i 2017.
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