
Vedbæk Tennisklub, 
Ordinær generalforsamling 

den 26. marts 2019



Dagsorden
Dagsorden iht. klubbens vedtægter:

1) Valg af dirigent                           
2) Formanden aflægger beretning, suppleret af udvalgsformænd 
3) Status Vedbæk Tennispark 
4) Klubsamarbejder 
5) Forelæggelse af revideret regnskab ved kasserer, Peter Arleth                                                                     
6) Fastlæggelse af kontingent og indskud for nye medlemmer                                                    
7) Behandling af indkomne forslag  
8) Valg af formand.  
 Bestyrelsen foreslår, at Lars Winther fortsætter som formand   
9) Valg af medlemmer til bestyrelsen 
 Valg af medlemmer til bestyrelsen. Juniorformand Karoline Raben og kasserer Peter Arleth 
 er på valg. Bestyrelsen indstiller begge kandidater til genvalg. Øvrige medlemmer af bestyrelsen 
 er ikke på valg og fortsætter dermed. Bestyrelsen overvejer optagelse af ét yderligere medlem. 
 Bestyrelsen foreslår Nikolaj Blohm Rasmussen. 
10) Valg af 2 revisorer                                                                                                                   
11) Eventuelt 



Formandens beretning



Kære medlemmer af Vedbæk Tennisklub

Velkommen til Vedbæk Tennisklubs årlige generalforsamling. 
En særlig tak til jer, der er mødt frem. Jeg håber, at vi med afsæt i den foreliggende dagsorden vil få en god aften og at 
I alle vil bidrage aktivt til dialogen i 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.

Vedbæk Tennisklub har været igennem endnu en begivenhedsrig uden- og indendørs sæson med mange aktiviteter og 
opgaver på bestyrelsens bord. Jeg vil gerne takke Karoline, Carsten, Peter og Bjørn for godt samarbejde og jeres altid 
positive tilgang til klubben og vores fælles arbejde. 

Jeg glæder mig til, at vi snart åbner for endnu en udendørssæson, som altid er et højdepunkt på året, særligt efter en 
lang indendørssæson. Vi har et fantastisk tennisanlæg med en helt særlig placering og charme over sig. 

Vi er i en tid, hvor tennis som sportsgren på landsplan, desværre er i tilbagegang mange steder, men hvor vi i Vedbæk 
heldigvis stadig formår, at holde fast i et godt klubliv og et fornuftigt højt antal medlemmer, som et afgørende vigtigt 
grundlag for en fortsat sund klubøkonomi.



Vedtægtsforhold

Som mange af jer sikkert husker, så havde vi på sidste års generalforsamling afstemning om forslag til ændringer i ud-
valgte dele (§ 1, 5 og 6) af klubbens vedtægtsgrundlag. Alle forslag blev vedtaget på generalforsamlingen i marts må-
ned sidste år. Grundet den særlige ”quorum”-regel, var det imidlertid nødvendigt at afholde en ekstraordinær general-
forsamling, der blev gennemført tirsdag den 17. april 2018 og hvor der blandt de fremmødte var enstemmig opbakning 
til endelig vedtagelse af de fremsatte forslag til vedtægtsændringer.  

Nedenfor følger de gældende bestemmelser ift. vedtægternes § 1, 5 og udvalgte dele af § 6.
§ 1 Navn og formål - gældende formulering:
”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.”
§ 5 Generalforsamling – gældende formulering:

”Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle VT’s anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert 
år inden udgangen af marts. Mindst 3 uger før udsendes indkaldelse via mailadresser til klubbens medlemmer og an-
noncering på klubbens hjemmeside. Forslag der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsesformanden i hænde senest 7 dage efter, at indkaldelsen er offentliggjort. Forslag der skal behandles på gene-
ralforsamlingen, skal offentliggøres på klubbens hjemmeside senest én uge før datoen for afholdelse af generalforsam-
lingen. Tilsvarende gælder for regnskabet for det forløbne år og budgettet for det kommende år.”
§ 6 Bestyrelsen, 2. afsnit, 1. linje - gældende formulering:
”Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær samt yderligere op til to medlemmer.”



Status, ”Vedbæk Tennispark”
Projekt ”Vedbæk Tennispark” har jeg omtalt i tidligere beretninger og som I sikkert husker, så omfatter dette projekt 
bl.a. anlæg af ny bane 6 på græsarealet bag bane 1 og 2. 

Der har igennem de seneste år været afholdt mange møder med både Rudersdal Kommunes Idræts- og Kultur-
forvaltning, byplanafdelingen samt møder på politisk niveau med bl.a. formanden for Planudvalget. Der er også 
afholdt møde med klubbens naboer på Olesvej tilbage i december 2017. 

Ud fra en samlet vurdering af den betydelige modstand imod projektet fra klubbens naboer og den træghed som 
kommunes forvaltning har udvist ift. at imødekomme vores planer, har bestyrelsen besluttet, at skrinlægge projektet i 
dets oprindelige form.

Bestyrelsen har i stedet valgt, at indsende ansøgning til Rudersdal Kommune om etablering af padeltennis bane på det 
nuværende minitennisbane areal. Nærmere herom følger under dagsordenens punkt 3. 
   



Medlems status
Det samlede antal medlemmer af klubben har udvist en svagt faldende tendens fra senere års ca. 550 medlem-
mer til et aktuelt niveau lige omkring 500, hvoraf ca. 200-250 er juniorer i alderen 6-18 år. Jf. tidligere omtale 
af tennisportens generelle tilbagegang i Danmark har vi måtte konstatere, at tilbagegangen især knytter sig til 
klubbens yngre medlemmer under 18 år.
Særligt ift. vores juniortrænings- og tennisskole tilbud gjorde vi sidste år en stor indsats drevet af Thomas 
Nowak og Karoline Raben for at få flere børn til, at deltage i vores forskellige juniortræningsaktiviteter. Vi har 
gennemført en række initiativer for rekruttering af flere juniorer, herunder med særlig fokus på et samarbejde 
med Vedbæk Skole. I den kommende udendørssæson vil vi arbejde videre med dette og håber, at kunne vende 
udviklingen yderligere og dermed også sikre et vigtigt indtægtsgrundlag for klubben, ikke mindst i forhold til 
de kommunale driftstilskud. 



Økonomi
Kasserer Peter Arleth gennemgår senere i et separat punkt klubbens regnskab for 2018 samt budget 2019. Jeg vil der-
for her begrænse mig til at nævne, at vi kommer ud af regnskabsåret 2018 med et underskud i størrelsesordenen 30 
tkr., men som I vil kunne se senere er dette primært resultat af en række planlagte arbejder gennemført sidste år på 
klubbens anlæg. Klubbens overordnede økonomiske stilling og udvikling er et meget vigtigt fokusområde for bestyrel-
sen og er med som fast punkt på alle bestyrelsesmøder igennem året.

Klubmesterskaber og holdturneringer
Vores senior klubmesterskaber blev afholdt i september måned 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: Ulrik Hjortshøj
Damesingle A: Philippa Søgaard

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 sin beretningen for juniorsiden redegøre for resultaterne fra junior klubmester-
skaberne, holdturneringer og eventuelle særlige individuelle resultater.



Udvalgte aktiviteter i klubben
Vi så også i det forløbne år, at vi fortsat er i stand til både, at komme med nye initiativer og fastholde gode ’gamle’ tra-
ditioner/aktiviteter med appel til alle klubbens medlemmer. I denne sammenhæng kan nævnes udfordringstavlen som 
mange medlemmer har haft fornøjelse af at være del af, ligesom træning for motionister mandag aften og udvalgte 
hverdagsformiddage fortsat ser ud til, at fungere godt og trække mange deltagere til. Vi må heller ikke glemme de me-
get populære tirsdag aften arrangementer for seniorer/veteraner, der fortsat har stor tilslutning, både på banen og ved 
efterfølgende middage. 

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 binde klubbens medlemmer sammen på tværs af alder og tennismæssige færdigheder. 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 
Som I alle husker var sommeren sidste år usædvanlig lang og varm, hvilket uundgåeligt satte sit præg på vores anlæg, 
hvor vi bl.a. måtte slås med meget tørre baner.  Uagtet de særlige vejrforhold kom vi godt igennem udendørssæsonen 
og jeg synes, at vi har et meget velfungerende udendørsanlæg, der passes kyndigt og ordentligt af særligt Jan Toubøl 
med assistance fra Carsten selv og når det er nødvendigt af øvrige eksterne kræfter. Tak Jan for din altid ihærdige og 
gode indsats.  Carsten Skjold, formand for baner og anlæg, aflægger senere i aften selvstændig beretning, hvor jeg 
ikke vil kommentere yderligere her.



Øvrige forhold
Bestyrelsen har i begyndelsen af marts måned modtaget information fra Rudersdal Kommune om Banedanmarks øn-
ske om at opsætte en 50 meter høj mobilmast ud for minitennisbanen til brug for sikring af bedre internetdækning på 
Kystbanen. 
Rudersdal Kommune oplyser, at Direktionen har anbefalet Byplanudvalget at tiltræde den ønskede placering og at det-
te er sket på møde 12. september 2018 bl.a. under forudsætning af, at der ikke kommer væsentlige indsigelser fra bl.a. 
de berørte naboer i den igangværende høringsrunde. 
Bestyrelsen har gjort indsigelse mod den anviste placering og har herunder også rejst spørgsmålet om eventuel strå-
lingsfare.    
Vedbæk Tennisklub bruger hvert år betydelige midler på indkøb af bolde til brug for klubbens senior og junior med-
lemmer i både trænings- og turneringssammenhæng. Bestyrelsen har ønsket at afsøge markedet for mulige alternativer 
til et mangeårigt bold- og tøjsamarbejde med Frihavnskompagniet og Z&Match. Vores nuværende samarbejdspartner 
er orienteret om vores overvejelser og dialog pågår med andre mulige leverandører/samarbejdspartnere. 
En eventuel ny aftale omfatter alene klubbens boldindkøb, men vil også have fokus på hvilke fordele som klubbens 
medlemmer eventuelt kan opnå.   

Sæsonstart, standerhejsning og ”Tennissportens Dag”
Planen for åbning af udendørssæsonen 2019 er som følger. Vi satser på at kunne åbne anlægget lørdag den 27. april 
(forudsat at vejret og vores baneentreprenør vil os det godt) med efterfølgende officiel standerhejsning en uge efter 
lørdag den 4. maj, hvor vi samme dag også officielt deltager i DTF’s ”Tennissportens dag”. 
Nærmere information følger i løbet af april måned på klubbens hjemmeside.



Bestyrelsens arbejde
Afslutningsvis vil jeg gerne takke mine gode bestyrelseskolleger (Karoline, Peter, Carsten og Bjørn) 
for godt samarbejde i det forgangne år. Det er fortsat min vurdering, at vi har en velfungerende bestyrelse med respekt 
for hinandens faglige og personlige kompetencer og færdigheder. Der afholdes typisk 8-10 bestyrelsesmøder om året 
med en gennemsnitlig varighed på 2 timer. 

Jeg ser frem til at fortsætte samarbejdet med dem af jer der fortsætter, forudsat at jeg og øvrige nuværende 
medlemmer på valg, vælges senere i aften. Jf. de nye vedtægter har vi fået mulighed for at vælge et 6. medlem 
til bestyrelsen, hvilket vi vender tilbage til under et efterfølgende dagsordenspunkt.  

Skodsborg, den 24. marts 2019
Lars Winther



Juniorformandens beretning



Vores Juniorafdeling

Vores fantastisk dygtige og afholdte cheftræner i Thomas Nowak, har igen iår skabt fantastisk stemning ikke kun hos 
juniorerne men også i seniorafdelingen. Han formår at favne bredden og er et meget vigtigt samlingspunkt for vores 
unge spillere. Og så har du iår været hos os i 10 år, TAK for den kæmpestore indsats 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. Igen iår tilbyder vi Vedbæk Tennis / Fritidsklub, som er et 
subblement til den klassiske træning. Det var en stor success for de mindste sidste år, der både fik lidt af Thomas 
expertise og gjorde at de blev fanget ind af stemningen i klubben. Det sociale liv i klubben er så 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. 

Derudover kan vi med stor glæde informere at klubben har kvalificeret hele 3 hold til det første Tennis Øst Junior 
slutspil nogensinde i Unionsholdturneringen. Flg. hold repræsenterer os i slutspillet; U12 MK, U14 MK & U18 MK



Flotte resultater 2018 for Hold

Junior holdkampe udendørs 2018
U18/Ungsenior holdet vandt guld 
U14 drenge fik sølv 
U12 M/K fik bronze
 
Senior Udendørs holdturnering 2018
Stort tillykke til de sejeste Junior og Senior piger 
med oprykningen til 1. Divison!!

Vi har 7 hold tilmeldt (1 U10, 2 U12, 2 U14, 2 i Åbenrække (u16+).



Et udpluk af de flotte resultater 2018-19 individuelt

Individuelt Tennis Øst indendørs; / Oliver Kjær vinder Senior Damesingle / Alba Friis vinder Junior U16 Damesin-
gle / Alba Friis/Laura Winther vinder Junior U16 Damedouble / Oscar Albertsen blev nr 2 i U12 Herresingle / Oliver 
Revensdorrf blev nr 3 i U16 Herresingle

UM Indendørs 2018;
Emma La Cour fik bronze i U12 Damedouble
 
UM udendørs;
Emma La Cour blev Dansk Mester i U12 Damedouble

Individuel Tennis Øst udendørs;
Laura Winther vinder guld i U16 Damedouble / Peter Ørsted vinder guld i U14 Herresingle / Helene Petersen vinder 
guld i U12 Damesingle



Et udpluk af de flotte resultater 2018 individuelt

Individuelle resultater indendørs/udendørs; 
Laura Winther vandt KB Cup i U16 Damesingle / Oliver Revensdorffblev nr 2 i Head Cup Øresund i U16 Herresingle
Anna Gregersen vandt en turnering i Slagelse i U12 Damesingle / Olivia Kjær vinder vandt KB Cup i Senior Dame-
single / Madeleine Tuxen vinder guld (vinder sin pulje) i Farum i U12 Damesingle  / Ida Kloppenborg vinder guld 
(vinder sin pulje) i Farum i U12 Damesingle  / Sofie Ørsted vinder guld (vinder sin pulje) i Farum i U12 Damesingle  
Anna Olsen fik bronze bronze i Farum i U12 Damesingle

SM i skumtennis indendørs 2018
Helene Petersen vinder guld i U12 Damesingle
Alba Friis fik sølv i U14 Damesingle
Edgar Friis fik Sølv i U14 Herresingle



Og mange tak til vores juniorudvalg for at skabe et dejligt klubliv

Aktiviteter i 2018
Sommercamp 2018;- Stor succes med lidt over 80 glade børn tilmeldte
Træningslejr for turneringsspillere/ Athen (stor tak til arrangør teamet)
Klubmesterskab
Forælder-barn grillen tændes udvalgte mandage
Tennis hyggeaften i Rundforbi
Færæl´drebarn-turnering for de morgenfriske på Vedbæk skole
Tennisfest med høj musik i klubben og god mad på grillen
Løbeklub hver onsdag
Play & Stay stævner
DTF turnering / Vedbæk Cup
Vedbæk havnedag, -Altid flot repræsenteret med en minitennis bane
Udfordringstavle
SkoleTennis: Over 100 børn fra Vedbæk Skole har kørt nogle tennisforløb udendørs



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: 2018 var præget af det ekstreme tørre sommervejr (ingen regn)

Klubhuset 2018: 

Tagrenovering: Plastik taget over udestuen blev udskiftet efter flere års gennemtrængning af regnvand, 
med tilskud fra kommunen.

Varmvandsbeholder: Varmvandsbeholderen blev udskiftet efter 15 års tror tjeneste pga forkalkning.
 Klubhuset rengøres i sommersæsonen 3 gange ugentligt. I perioder med intensiv brug (sommercamp og klubturne-
ringer) har der været daglig rengøring. Der har dog været et par udfald igennem sæsonen med manglende rengøring, 
hvorefter vi nu opsætter et ”checkskema” hvorpå man kan se hvornår rengøring sidst har været i klubhuset.
Tak til Joan og hendes ”clean team” for til tider meget udfordrende arbejde efter medlemmernes ophold i klubhuset, 
som opfordres til at rydde op efter sig selv inden klubhuset forlades.



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 2018.

Rudersdal kommunes har i flere omgange udlagt nyt grus og sten på vores P-plads for at opfylde de  værste huller. 
Har anmodet om mere grus ude i siderne da der stadigæk dannes vandpytter.

Banerne 2018: 
Efter udskiftning af div. slanger og stråledyser på anlæggets vandinstallationer, pga frostsprængninger,
og den årlige forårsklargøring fremstod banerne tilfredsstillende. 

Der er dog problemer henover sæsonen med meget ukrudt langs banerne pga af afbrændnings forbud det meste af 
sommeren samt beslutning om ikke at bruge sprøjtemidler.

Jan Toubøl gjorde i 2018-sæsonen et godkendt arbejde, for at holde banerne spilleklare og gjorde en stor indsats for at 
morgen /aften og nat vande banerne pga den langvarige periode med høje temperaturer og ingen nedbør.  

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 2018: 

Volden bag bane 5 er blive ryddet for buske og træer: 
Disse blev omdannet til flis og en dug blev udlagt for at udgå ukrudt og nye buske. 
Der var dog ikke nok flis til at dække dugen som nu ligger blotlagt. 
Ekstra flis vil blive udlagt på volden i 2019 samt en sti langs hegnet til bane 5 vil blive etableret.
  
Planer for 2019:

Klubhus (inkl. skur), hegn og grusarealer inspiceres for løbende vedligehold. Arbejder som kan passes ind i det alm. 
driftsbudget vil blive gennemført. 

 Klubhus: Maling af facade ud mod bane 1

 Banerne: Bane 1-5 klargøres og serviceres løbende. 
Opsætning af vindskærme på hegnene indtil naboerne langs stien, da disse naboer har fældet en del høje træer.

Den grå minibane: Gøres spilbar med renoveret belægning samt nyt net og netstolper. 

Udenomsarealer: På volden bag bane 5 udlægges ekstra flis samt anlægges en sti-zone nedenfor volden, langs hegnet 
til bane 5, så man kan komme ind og hente vildfarne bolde.

P-pladsen skal have et nyt lag grus, for at imødegå de pytter vi konstaterede i 2018.

 







Klubsamarbejder



Regnskabs beretning



Fastlæggelse af kontingent og 
indskud for nye medlemmer
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Eventuelt


