
VEDBÆK TENNISKLUB 
Tennis gennem 100 år 

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDBÆK TENNISKLUB tirsdag den 26.03.2018 kl. 19:00 
i Vedbæk Sognegård, Vedbæk Stationsvej 9, 2950 Vedbæk 

DAGSORDEN iht. klubbens vedtægter: 

1. Valg af dirigent 
2. formanden aflægger beretning, suppleret af udvalgsformænd 
3. Status Vedbæk Tennispark 
4. Klubsamarbejder 
S. Forelæggelse af revideret regnskab ved kasserer, Peter Arleth 
6. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr 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 

REFERAT (referent: Bjørn Lange. Sekretær) 

Før forsamlingen behandlede dagens agenda blev der afholdt 1 minuts stilhed i respekt for nyligt afdøde 
Steen Lichtenberg. Steen var mangeårigt og højt værdsat medlem af Vedbæk tennisklub. Æret være Steens 
minde. 

1. Valg af dirigent 
Jacob Hjortshøj (JH) blev valgt til dirigent. 
JH kunne konstatere, at Generalforsamlingen er lovligt indkaldt og varslet bl.a. ved annoncering af 
indkaldelsen på klubbens hjemmeside d. 13 marts. Og udsendelse ar e-mail til alle registrerede e-mail 
adresser 24. feb. 2019 

2. formanden aflægger beretning, suppleret af udvalgsformænd 
Beretning af formand Lars Winther og juniorformand/ungdomsudvalgsformand Karoline Raben. 
Desuden aflagde Lars Winther beretning for anlæggets drift, som suppleant for anlægsformand Carsten 
Skjold. Der henvises til de samlede beretninger på klubbens hjemmeside (http://vedbaektennis.dk/). 
Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingens deltagere tog beretningerne til efterretning. 

I forbindelse med anlægsberetningen berettede formanden om, at Bane Danmark ønsker at opstille en 
50 m. høj tele-mast på baneskråningen ud for klubbens minibane. Formanden har gjort indsigelse mod 
denne placering, men var ikke optimistisk i sin vurdering af, om masten kan opstilles andet sted. 



3. Forelæggelse Status Vedbæk Tennispark 
Klubbens formand (Lars Winther) gennemgik status for planerne for Vedbæk Tennispark. 
I erkendelse affølgeomkostninger og kommunale uvilje ved anlæg af en bane 6, har bestyrelsen 
skrinlagt disse planer. I stedet har bestyrelsen set på mulighederne for etablering af en Padelbane på 
det areal som i dag udgør minibanen. 

En Padelbane er en absolut realistisk mulighed, men Rudersdal Kommune har stillet de fleste 
Tennisbeslutninger i bero, mens man afventer en samlet rapport for hele kommunen, om behov og 
muligheder for tennissporten i kommunen. 

Ud fra korrespondance med kommunen var det formandens vurdering, at kommunalbestyrelsen (og 
kommunens forvaltning) ikke ville tage stilling til nye tennisanlæg før tidligst foråret 2020. 

Bestyrelsen arbejder ikke desto mindre videre med planerne om en Padelbane, for at kunne være klar i 
2020 og for at kunne påvirke kommunalråd og forvaltning til at se velvilligt på et sådan anlæg. 

Forsamlingen applauderede denne beslutning og indsats. 

4. Klubsamarbejder 
Der har i den forgangne periode været henvendelse fra Holte Tennisklub, som ønskede en drøftelse af 
udvidet samarbejde (reelt en fusion) mellem de 2 klubber. 

Det blev fra Holte fremført, at man kunne hente synergieffekt gennem fælles administration og 
kapacitet-udnyttelse. Holte Tennisklub betaler en forretningsfører for administration, Vedbæk klarer 
dette ved frivilligt arbejde. Så synergieffekten ville reelt være til ulempe for medlemmerne i Vedbæk 
Tennisklub. 

Bestyrelsen ønsker at fortsætte Vedbæk tennisklub som en selvstændig klub, men ønsker også at 
samarbejde med naboklubber. Det er dog et krav, at alt samarbejde skal ske på mellem-klublig basis og 
at der skal være balance mellem ulemper og fordele. 

Det kan være god idé at se på bedre kapacitet-udnyttelse mellem VT og andre klubber. Her har VT 
allerede et godt samarbejde med de andre "hal"-klubber om fælles træning for juniorer. Dette ønsker 
bestyrelsen at fastholde og om muligt udbygge. 

Bestyrelsen er klar over at en anden klub (Nærum) tilbyder "nabo-medlemskab" på favorable vilkår. 
Bestyrelse vil se nærmere på, om vi kan etablere en lignende ordning. Bestyrelsen vil dog udvise 
forsigtighed. Vi vil ikke risikere endnu færre tilgængelige baner i de kritiske perioder (weekend og efter 
fyraften). 

Rundforbi Tennishai er i dag et fælles projekt for 4 klubber, Vedbæk, Holte, Nærum og Trørød. Hallen 
har en god økonomi, men mangler kapacitet. 

Der foreligger planer om at udvide hallen med 2 ekstra baner, men også denne udvidelse er blevet 
"skudt til hjørne" af Rudersdal Kommunes beslutning om, at afvente en helhedsplan for Tennis i 
Rudersdal. 

Der planlægges en opgradering af hallens varmeanlæg, så vi kan få en mere behagelig temperatur i 
hallen, når temperaturen uden døre går under nul. 



S. Forelæggelse af revideret regnskab ved kasserer, Peter Arleth 
Klubbens Kasserer Peter Arleth (PA) gennemgik det reviderede regnskab for klubben. Årets resultat for 
2018 udviser et underskud på ca. 30 tkr. som primært skyldes udgifter til ekstraordinære 
vedligeholdelsesarbejder på klubbens anlæg. Generelt er Vedbæk Tennisklub dog særdeles 
velkonsolideret. Udestående debitorer er i fokus og bestyrelsen har flere gange drøftet tiltag til 
nedbringelse af disse udeståender. 
Det er en "stadig kamp", at få de aktive til at betale til tiden for de aktiviteter de har tilmeldt sig. Dette 
er i fokus for bestyrelsen og der vil blive fulgt tættere op fremadrettet. 

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen. 

6. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for nye medlemmer 
Der er forslag om følgende: 

Seniorkontingent stiger med kr. 25, 
Juniorkontingent stiger med kr. 25, 
lndmeldelsesgebyr ændres ikke 

(nyt kontingent 1.425/år) 
(nyt kontingent 950/år) 
(Juniorer gratis, seniorer 500,-) 

De foreslåede kontingenter og indmeldelsesgebyr blev godkendt af forsamlingen. 

7. Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. 

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

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Karoline Raben (ungdomsformand) og Peter Arleth (kasserer) blev genvalgt uden modkandidater. 
Øvrige medlemmer af bestyrelsen er ikke på valg og fortsætter dermed. 

Bestyrelsen ønskede optagelse af et 6. bestyrelsesmedlem, og foreslog Nikolaj Blohm Rasmussen. 
Nikolaj præsenterede sig selv, samt sin baggrund og motivation for at gå ind i bestyrelsesarbejdet. 
Nikolaj har været medlem af klubben i 6 år, og ønsker at gøre en indsats for at drive og fastholde 
Vedbæk Tennisklub som den er i dag, men gerne med åbenhed mod andre klubber. 

10. Valg af 2 revisorer 
De 2 nuværende revisorer, Jesper Ørvad og Michael von der Lieth blev genvalgt. 

11. Eventuelt 

Ingen emner under dette punkt. 

Referat samt beretninger vil være at finde på klubbens hjemmeside efte føl 

Dato: _ 


