
Vedbæk Tennisklub, 
Ordinær generalforsamling 

den 10. september 2020



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) Afventer evt. indkomne forslag
6) Valg af formand. Bestyrelsen foreslår, at Lars Winther fortsætter som formand
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen. Klubsekretær Bjørn Lange og Bane- og Anlægsformand Carsten 
Skjold er på valg. Bestyrelsen indstiller begge kandidater til genvalg. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er 
ikke på valg og fortsætter dermed, dog ønsker Nikolaj Blohm Rasmussen at udtræde. Bestyrelsen 
modtager gerne henvendelser, hvis man ønsker at bidrage til bestyrelsens arbejde som formelt medlem.
8) Valg af to revisorer
9) Eventuelt



Formandens beretning



Kære medlemmer af Vedbæk Tennisklub,
Velkommen til vores årlige generalforsamling og tak til jer, der er mødt frem. Jeg håber, at vi i lighed med tidligere år 
og med afsæt i den foreliggende dagsorden, vil få en god aften. 
Tak til Jacob Hjortshøj der endnu engang har indvilliget i at stille op som dirigent. Jacob vil som altid sikre en korrekt 
og effektiv afvikling af generalforsamlingen.
Som I ved blev vi nødt til at aflyse den sædvanlige ordinære generalforsamling i marts grundet forsamlingsforbuddet 
under Corona-udbruddet og den medfølgende nedlukning.  Jf. vedtægterne skal den årlige generalforsamling være af-
holdt inden udgangen af marts måned, men som så i år ekstraordinært afholdes i dag grundet de særlige omstændighe-
der vi har haft. 
Med håndsprit, passende afstand mellem deltagerne, forsamlingens størrelse og almindelige menneskelige hensyn er 
det min opfattelse, at vi sundhedsmæssigt forsvarligt kan gennemføre arrangementet i aften.  
Formelt set vedrører denne beretning kalenderåret 2019, men jeg vil tillade mig, tidspunktet for beretningens aflæg-
gelse taget i betragtning, også at kommentere på begivenheder fra i år, da sæsonen 2019 måske for de fleste ligger lidt 
langt væk. 

Corona/Covid19
I 2019 var der nok ingen der havde forudset, at vi i år skulle blive voldsomt ramt af en verdensomspændende pandemi 
og vi så selvsagt ingen påvirkninger heraf sidste år.   
Udbruddet i indeværende år har haft betydning for den afsluttende del af indendørssæsonen, hvor bl.a. 
Rundforbihallen lukkede ned og al træning måtte indstilles. 
Udendørs måtte vi udskyde sæsonstarten og afholde ’first ever’ vituel standerhejsning med åbning af anlægget under 
en række nødvendige sundhedsmæssige foranstaltninger. Det er min opfattelse, at disse har virket efter hensigten og at 
medlemmerne har følt sig trygge ved at spille og opholde sig på klubbens anlæg. 



Udendørs måtte vi udskyde sæsonstarten og afholde ’first ever’ vituel standerhejsning med åbning af anlægget under 
en række nødvendige sundhedsmæssige foranstaltninger. Det er min opfattelse, at disse har virket efter hensigten og at 
medlemmerne har følt sig trygge ved at spille og opholde sig på klubbens anlæg. 
Jeg oplever, at vi indtil videre er kommet godt igennem sæsonen og at aktiviteten på vores anlæg har været stor.
Klubben har ansøgt om andel i den statslige lønkompensations pulje og har modtaget tilskud.

Sæsonstart, standerhejsning og ”Tennissportens Dag”
I modsætning til i år blev standerhejsningen og sæsonstarten i 2019 gennemført som planlagt, ligesom vi deltog i 
Tennissportens Dag. 
I år har situationen været en anden grundet Corona med bl.a. aflysning af Tennissportens Dag og i øvrigt som omtalt i 
ovenstående afsnit.

Medlems status
I 2019 oplevede vi en mindre fremgang i medlemsantallet. Ved udgangen af 2019 var der registreret 500 medlemmer, 
hvoraf klubbens yngste medlemmer (juniorer i alderen fra 0 – 18 år) udgjorde godt 200.

I 2019 og til dels også i 2020 har vi set en tendens til tilbagegang i antallet medlemmer under 18 år. Dette har vi for-
søgt imødegået gennem løbende udvikling og tilpasning af vores træningstilbud, også i forhold til de helt unge/børn 
og dem som måske kun vil spille ’for sjov’ en enkelt gang eller to om ugen.  
Særligt ift. vores juniortrænings- og tennisskole tilbud har vi i år oplevet stor tilslutning, ligesom vores junior camps 
tilbud har været efterspurgte.
I forhold til klubbens overordnede økonomi er det vigtigt at vi er opmærksomme på, at de kommunale driftstilskud 
bliver større, jo flere juniormedlemmer vi har. 



I 2020 har vi oplevet medlemsfremgang blandt især seniormedlemmerne måske hjulpet af tennis som udendørs sport 
og mere fokus på motion igennem nedlukningsperioden. 
Klubben fokuserer også på tilbud til seniorerne med muligheder for mandagstræning, tirsdagsturnering, veteran hold-
kampe, senior camps m.v. som vi også har oplevet stor og positiv deltagelse i.
Som en afsluttende mere administrativ bemærkning kan det oplyses, at vi i 2019, og også i indeværende år, har vi be-
nyttet et traditionelt betalingssystem med udsendelse af fakturaer til brug for kontingentopkrævning m.v. 

Denne fremgangsmåde har vist sig mere hensigtsmæssig end tidligere forsøgte ’selvbetjeningsløsninger’ via klubbens 
hjemmeside bl.a. ift. håndtering af udestående debitorer.   

Økonomi
Vores kasserer Peter Arleth gennemgår i et separat punkt klubbens regnskab for 2019 såvel som budgettet for indevæ-
rende år. 
Jeg vil derfor alene nævne, at vi er kommet ud af regnskabsåret 2019 med et mindre underskud, som er resultatet af en 
række bevægelser på både indtægts- og udgiftssiden, som Peter vil redegøre nærmere for under punkt 3. 
Klubbens overordnede økonomiske stilling og udvikling er et vigtigt fokusområde for bestyrelsen og er med som fast 
punkt på alle bestyrelsesmøder igennem året. 
Det er bestyrelsens opfattelse, at klubben fortsat står på et solidt økonomisk fundament ift. den egenkapital der er 
opbygget og det fokus der er på balance mellem indtægter og udgifter i den løbende drift af klubben.   

Baner og anlæg 
Carsten Skjold som formand for baner og anlæg aflægger selvstændig beretning om dette emne. 
Jeg vil derfor alene nævne at jeg synes, at vi har et meget velfungerende og charmerende udendørsanlæg. 



Anlægget passes kyndigt og ordentligt af særligt Jan Toubøl med assistance fra Carsten selv og når det er nødvendigt 
suppleret af eksterne håndværkere. 
En meget stor tak til Jan Toubøl for din altid ihærdige og gode indsats, der får baner og klubhus til at fremstå i god 
stand.

Status, ”Vedbæk Tennispark”
Som omtalt på de seneste generalforsamlinger har der igennem et par år i nuv. bestyrelsesregi været arbejdet med mu-
ligheden for at få lov til at anlægge en ekstra bane på græsarealet bag bane 1. 

Ikke mindst ift. opnåelse af de nødvendige kommunale tilladelser er det bestyrelsens vurdering, at dette ikke er reali-
stisk opnåeligt. Bestyrelsen arbejder derfor ikke længere med denne mulighed.
Igennem det seneste godt 1,5 år har vi været del af et politiske vedtaget ’review’ af alle kommunens tennisanlæg under 
ét ud fra et politisk ønske om at få overblik over kapacitetsudnyttelsen på de enkelte anlæg og muligheder for at ud-
nytte synergier på tværs af anlæg. 

Med de resultater som kommunens kulturforvaltning har forelagt kommunalbestyrelsen, fortsætter Vedbæk Tennisklub 
som det anlæg vi kender i dag og vil også fremover alene være forbeholdt klubbens medlemmer. 
Som et positivt resultat af den ovenstående proces ser det ud til at en udvidelse af Rundforbi tennishal er rykket nær-
mere. Der bliver i givet fald tale om en udvidelse med 2 ekstra baner, hvilket vil betyde et markant løft i indendørska-
paciteten for de fire klubber Holte, Trørød, Nærum og Vedbæk.

Bestyrelsen har, som del af den kommunale proces, forsøgt at afdække muligheden for, at vi kunne anlægge en padel 
tennisbane på det areal, hvor slåmuren og minitennis banen i dag er beliggende. 



Kommunen har henvist en sådan drøftelse til et separat spor alene mellem kommunen og klubben. Det er bestyrelsens 
ønske at efterprøve padel muligheden. Kommunens byplanafdeling ved planchefen har dog desværre ikke lagt skjul 
på, at hun forventer en ’svær’ proces, hvor bl.a. forhold omkring støj og nabohensyn i øvrigt vil give betydelige udfor-
dringer.

Senior holdturneringer og klubmesterskaber
Vores senior klubmesterskaber blev afholdt i september måned 2019 og herfra en stor tak til de medlemmer og besty-
relsesrepræsentanter, der sammen med Thomas, stod for gennemførelsen heraf. 

Tillykke til alle vindere og finalister i alle single og double rækker.

Herresingle A: Ulrik Hjortshøj

Damesingle A: Philippa Søgaard

Vi deltog i 2019 med tre senior herrehold, to veteranhold og to damehold. Vores 1. dame hold endte med at rykke ud 
af 1. division, men er indtil videre ubesejrede i år, hvorfor det ligner en hurtig tilbagevenden til 1. division.
Vi afholder i øvrigt klubmesterskabs finaleweekend på lørdag og søndag, hvor seniorklub ligger om lørdagen og 
juniorklub med nyt kampformat om søndagen. 

Vi håber på godt vejr og at se mange medlemmer på anlægget begge dage.
Vores ungdomsformand Karoline Raben vil i beretningen for juniorafdelingen omtale udvalgte resultater fra junior 
klubmesterskaberne, holdturneringer og individuelle turneringer.



Cheftræner Thomas Nowak og trænerstaben i øvrigt
Fra den samlede bestyrelse skal der lyde en kæmpe tak til Thomas for det arbejde han udfører for både klubbens junio-
rer og seniorer. 
Thomas har en stor aktie i rekruttering og udvikling af det øvrige trænerteam som fungerer rigtig godt og tilfredsstil-
lende for både juniorer og seniorer.  
Derfor også en stor 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.

Bestyrelsens arbejde og sammensætning
Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle mine gode bestyrelseskolleger Carsten, Karoline, Peter, Bjørn og Nikolaj for 
godt samarbejde i det forløbne år. 
Særligt vil jeg tillade mig at fremhæve Bjørn og Karoline assisteret af Peter for kæmpe indsats i udvalgte perioder og 
med påtagelse af en frivillig arbejdsbyrde, der ligger ud over hvad man med rimelighed kan forvente. 
Denne store indsats har primært relateret sig til sikring af de betalingsudeståender som klubben har haft ift. bl.a. kon-
tingent og træningsdeltagelse. 

Tak også til dig Carsten (og Olivia Kjær) for bl.a. interims rengøringsindsats ifm. at vores nu tidligere rengøringsas-
sistance ’smed gulvskrubben’ mere eller mindre fra den ene dag til den anden.  
Det er min opfattelse, at vi har en velfungerende bestyrelse og 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. 
Som det fremgår af dagsordenen, så udtræder Nikolaj efter eget ønske af bestyrelsen og således at den igen udgøres af 
5 personer. En stor tak herfra til Nikolaj for din indsats. 



Det er planen at udvide bestyrelsen med et 6. medlem, der opstilles til valg på den kommende generalforsamling i 
marts 2021. 
Som netop nævnt bemærkes det afslutningsvis, at næste ordinære generalforsamling vil blive afholdt inden udgangen 
af marts måned 2021 iht. klubbens vedtægter og dermed allerede om godt 6 måneder. 

Skodsborg, den 10. september 2020
Lars Winther



Juniorformandens beretning



Vores Juniorafdeling

Vores fantastisk dygtige og afholdte cheftræner i Thomas Nowak, har igen i år skabt fantastisk stemning ikke kun 
hos juniorerne men også i seniorafdelingen. Thomas har fejret 10 års jubilæum i 2019 som cheftræner i klubben, hvor 
han blev fejret både af juniorspillerne men også til en  sammenkomst på vedbæk skole. Thomas har igen gjort en 
kæmpe indsats og har igen formået at skabe et fantastisk klubliv, favne bredden være et meget vigtigt samlingspunkt 
for vores unge spillere. TAK for den kæmpestore indsats Thomas

Vores Ungdomsspillerne spiller på mange niveauer fra skumtennis til turneringsspillere på højt niveau. 
Mange er aktive i individuelle- og holdturneringer, fra skumhold til seniorhold.

Vi har også iår et rigtigt godt klubliv med forskellige aktiviteter. Igen iår har vi kunne tilbyde Vedbæk Tennis / Fritids-
klub, som er et subblement til den klassiske træning. Fritidsklub børnene fik både 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 thomas har       
formået at skabe dette sammenhold. Camp for turneringsspillerne blev gennemført i 2019, men ikke i 2020 grundet 
covid 19



Sommer camps og Åbent Hus.

I år har der været 3 sommercamps for juniorer, 150 børn fordelt på de 3 
camps, det har været en kæmpe success og skabt mange nye medlemmer 
til klubben. 

Der har også været stor tilslutning til Åbent Hus 
arrangement som var en succes ud over det sædvanelige
i maj måned og dette skabte også flere nye 
juniormedlemmer.

SOMMERCAMP 2020

DU HAR GENNEMFØRT 



Resultater 2019 for Hold 

Junior holdkampe indendørs 2019-20
U10 skum letøvet                      bronze
U14 skum øvet pulje 1              guld (Vedbæk)
U14 skum øvet pulje 2              sølv (Vedbæk 2)
 
Junior Udendørs holdturnering 2020
Vi har flere hold igang og kvalificeret til 
slutspil næste weenend.



Et udpluk af de flotte resultater 2019 individuelt

SM indendørs 
Villads og Theo vandt herredouble u16. Alba Friis vandt sølv og Edgar Friis vandt sølv.
Helene vandt flot sin single og double vandt Helene og Caroline Øgard flot deres double. 

SM udendørs; 
Vi plejer at have mange spillere med til SM men da turneringen blev rykket til 
sommerferien pga Covid19, så var der desværre ikke så mange der kunne deltage i år.
MEN Alba Friis og Lea Larsen deltog, og de gik begge to hele vejen og blev 
Sjællandsmestre i dag i hhv U16 og U14 pigesingle.

UM indendørs;
Aflyst grundet corona



Et udpluk af de flotte resultater 2019 individuelt

Individuelle resultater indendørs/udendørs; 
Emma La Cour Asboe vinder Holte Open 

Vedbæk cup indendørs
Vedbæk Cup Indendørs 
vinder Alba Friis og 
Emilie Green Winther



Og mange tak til vores juniorudvalg for gode sjove 
og festlige tiltag for alle klubbens juniorer

2019 var der mange sjove og hyggelige arrangementer for alle klubbens juniorer.
tak for i tager jer tid til at hjælpe og arrangere, det betyder utroligt meget for 
sammenholdet og stemningen i klubben

Juleafslutning på Vedbæk skole blev en festlig og dejlig dag 
med en masse glade tennisbørn. 

Klubmesterskab 2019 var som altid en festlig dag for alle klubbens juniorer, 
med masser af god tennis, dejlig mad og hygge. På søndag afvikles junior klub 2020

Vi håber meget at juniorudvcalget får lov til at komme på banen med sjove 
arrangementer til den kommende indendørs sæson.



Anlægsformandens beretning
Status
Anlægget består fortsat af:
- 5 grusbaner i turneringsstørrelse, 
- 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: var en mere ”normal” sommer i forhold til 2018, og banerne har været meget spilbare og i god stand.

Klubhuset: Ingen større reparationer i klubhuset, efter vi i 2018 fik 
udskiftet taget over udestuen samt opsat ny varmtvandsbeholder.  

Rengøring: Klubhuset rengøres i sommersæsonen 3 gange ugentligt. I perioder med intensiv brug (sommercamp og 
klubturneringer) har der været daglig rengøring.



Vi har forsøgesmæssigt  opsat et ”checkskema” hvorpå man kan se hvornår rengøring sidst har været i klubhuset. Har 
fungeret nogenlunde men rengøringen skal holdes i kortere snor. 
Udfordrende job med rengøringen i klubhuset, meget hurtigt bæres grus ind i klubhuset og toiletterne igen.  

Tak til Joan og hendes ”clean team” for til tider meget vanskelige arbejde efter medlemmernes ophold i klubhuset, 
som opfordres til at rydde op efter sig selv inden klubhuset forlades. 

P-Pladsen: Kommunen har udlagt mere grus ude i siderne, da der stadigvæk dannes vandpytter ved skybrud. 

Banerne: Efter forårs gennemgang af vandinstallationerne på banerne (udskiftning af div. slanger og stråledyser, pga 
frostsprængninger)  fremstod banerne tilfredsstillende. 
Ukrudtsbekæmpelse langs banerne har på forsøgsbasis været udført med spredning af vejsalt, i stedet for brug af 
sprøjtemidler. 

Jan Toubøl gjorde i 2019-sæsonen et særdeles godkendt arbejde, for at holde banerne spilleklare og gjorde en stor 
indsats for at morgen /aften og nat samt påfyldning af grus på banerner efter skybrud. 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. 

Udenomsarealer: Volden bag bane 5 blev ved sæsonstart ryddet for buske og træer. Tidligere udlagt dug og presen-
ning er fjernet af æstetiske årsager, og en sti langs hegnet til bane 5 er etableret.



Planer for 2020:

Kommunens kulturudvalg har besluttet,  at for at få tilskud vedligeholdelse af vores ”bygninger” skal disse have et 
”Boligpas”, som er en gennem gang af bygnings sundhedstilstand.
(Indsæt forside billede)

Bygningsingeniør Jørgen Vester har udfærdiget et boligpas, med få an-
mærkninger om maling af gavlene og behandling borebille angreb på 
spær i køkkenet. (Er behandlet) 

Bane 1: Udskiftning af netstolper og net. (Er skiftet) 

Beplantning på volden: Plantning af 4 japanske kirsebærtræer på 
toppen af volden

Parkeringspladsen: Kommunen anmodes om et lag grus mere

Åen: Kommunen anmodes om vedligeholdelse og fældning af træer lags åen.

Padelbane: Ansøgningen færdiggøres og indsendes til kommunen.
 



Regnskabs beretning



Fastlæggelse af kontingent og 
indskud for nye medlemmer



Valg af formand



Valg af medlemmer til 
bestyrelsen



Valg af to revisorer



Eventuelt


