
 
 
 
REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDBÆK TENNISKLUB torsdag den 10.09.2020 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. Forelæggelse af revideret regnskab ved kasserer, Peter Arleth                                                                     
4. Fastlæggelse af kontingent og indskud for nye medlemmer                                                    
5. Behandling af 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 2 revisorer                                                                                                                   
9. Eventuelt 
 
 
REFERAT     (referent: Bjørn Lange, Sekretær)  
 
Der var fremmødt 30 stemmeberettigede medlemmer, inklusive bestyrelse og dirigent. 
 
1. Valg af dirigent  

Jakob Hjortshøj (JH) blev valgt til dirigent. 
JH kunne konstatere, at Generalforsamlingen var 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-
mailadresser 9. juli. 2019 
 
Generalforsamlingen skulle jf. vedtægterne være gennemført inden udgangen af marts. På grund af 
myndighedernes Corona/COVID-19 forsamlingsforbud var Bestyrelsen nødt til at udskyde 
generalforsamlingen til senere. De forsamlede medlemmer accepterede denne udskydelse. 
 

 
2. Formanden aflægger beretning, suppleret af udvalgsformænd 

Formand Lars Winther, anlægsformand Carsten Skjold og ungdomsformand Karoline Raben aflagde 
beretning. Beretningerne kan findes på klubbens hjemmeside (http://vedbaektennis.dk/). 
 
Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingens deltagere accepterede alle beretninger. 
 
Ved GF 2019 fortalte e-mailadresser Lars Winther at Banedanmark ønskede at opstille en 50 m. høj 
tele-mast på baneskråningen ud for klubbens minibane. Hverken Formanden eller andre 
bestyrelsesmedlemmer har hørt videre om dette projekt, og vi kan konstatere at masten endnu ikke er 
opstillet.  
 
Der var spørgsmål om planerne for ”Vedbæk Tennispark”. Man kan læser mere om emnet i formandens 
beretning. Konklusionen er, at bestyrelsen ikke længere arbejder aktivt for at etablere en bane 6.  
 

http://vedbaektennis.dk/


Der er til gengæld fortsat planer om at udvide Rundforbi Tennishal ligesom bestyrelsen fortsat 
afdækker muligheden for at etablere en padelbane på minibanens areal. Vi møder skepsis fra 
kommunens side, men arbejder ikke desto mindre vil videre for at sikre kommunen accept af opførsel 
af en padelbane. 
 
 

3. Forelæggelse af revideret regnskab ved kasserer, Peter Arleth 
Klubbens Kasserer Peter Arleth (PA) gennemgik det reviderede regnskab for klubben. Generelt er 
Vedbæk særdeles velkonsolideret, men der er for store udeståender i form af ubetalte regninger fra 
personer (eller forældre til personer) der har deltaget i klubbens aktiviteter.  
 
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. 
 
Budgettet for 2019 udviser et lille underskud (ca. 30.0000) Det er muligt, (sandsynligt?) at dette 
underskud kan dækkes ind via driften, forudsat vi får flere til at betale til tiden for deres aktiviteter. 
 
Regnskab og budget blev godkendt af forsamlingen. 
 
 

4. Fastlæggelse af kontingent og indskud for nye medlemmer    
Grundet den udsatte generalforsamling nåede vi ikke at vedtage nye 2020-kontingenter før kontingent-

opkrævning blev gennemført. Derfor er alle kontingenter og indmeldelsesgebyrer uændrede i forhold 

til 2019. 

På generalforsamlingen blev der varslet stigninger i 2021. 2019-regnskabet udviste en mindre 
underskud. Vi har derfor behov for at øge klubbens indtægter. En stigning af kontingenter og gebyrer 
skal forelægges og vedtages på næste ordinære generalforsamlingen. Denne skal, efter vedtægterne, 
afholdes inden udgangen af marts 2021.  

        
                                       
5. Behandling af indkomne forslag  

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.                               
 
 

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

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Bjørn Lange (Sekretær) og Carsten Skjold (Anlægsformand) blev genvalgt uden modkandidater. Øvrige 
medlemmer af bestyrelsen er ikke på valg og fortsætter dermed.  
 
Bestyrelsen ønskede at udskyde optagelsen af et 6. bestyrelsesmedlem, til erstatning for Nikolaj Blohm 
Rasmussen, til Generalforsamlingen i 2021. 
 
Perioden indtil da skal bruges på at udforme formelle arbejdsbeskrivelser for bestyrelsens 
ansvarsområder, så en bestyrelses-kandidat kan få et bedre billede af hvilket arbejde og ansvar der 
venter ham/hende. 

        
                                                                
8. Valg af 2 revisorer   

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



9. Eventuelt 
Michelle Thagaard Olesen berettede om den erfaringerne fra den nye sommerturnering for ferieramte 
holdspillere og skarpe motionister. Det havde været en stor succes, og der er grobund for samme eller 
yderligere aktiviteter næste år.  
 
Forsamlingen efterlyste bedre annoncering af sådanne nye turneringer. 
 
Der var spørgsmål til om udviklingen i antallet af medlemmer. Formanden henviste til sin beretning om, 
at klubben ved udgangen af 2029 havde 500 medlemmer. Den verbale forelæggelse af beretningen 
indeholdt desuden redegørelse af, at der pr. 1/1 2020 var ”renset ud” i antallet af medlemmer, forstået 
som at medlemmer som ikke havde betalt deres 2019-kontingent blev tvangsudmeldt. 
 
Denne tvangsudmeldelse havde konkret bestået af 65 juniorer 1 mini-junior.  
 
Referent har efterfølgende slået tallene for antal medlemmer op. Ultimo-antal medlemmer i perioden 
2016 til 2019 ser således ud: 
 

Optælling Ultimo År Antal medl. under 25 Antal medl. over 24 

2016 260 267 

2017 219 254 

2018 223 251 

2019 232 268 

 
Der blev stillet spørgsmål til, hvorfor tilmeldinger ikke var bindende. Bestyrelsen redegjorde for, at 
tilmeldte altid havde 2 uger til at fortryde eller omlægge træningsdeltagelse. Denne form var specielt 
mange junior-forældre glade for. Den giver mulighed for bedre at ramme tilmeldinger som tilgodeser 
behov og muligheder der passer den enkelte.  
 
Der var desuden spørgsmål til forbuddet mod at juniorer booker hverdage efter 18. Bestyrelsen 
redegjorde for, at man havde til hensigt at fastholde forbuddet fremadrettet. Dette er et kompromis 
som for år tilbage blev indgået af mange interessenter. Et kompromis som var vanskeligt at nå.  
 
Der blev anmodet om, at man i mail fra bestyrelsen undgik form hektisk markedsføring af 
træningstilbud. Der var for meget ”skynd dig - skynd dig”. Bestyrelsen svarede, at man altid udsendte 
mails om træningsmuligheder i god tid. Men alt overvejende uden tilstrækkelig respons. Derfor disse 
insisterende formuleringer fordi man eller risikere at måtte lukke tilbud grundet for få tilmeldinger. 
 
Der blev spurgt til Corona-restriktioner i Rundforbi Tennishal. De indkomne bemærkninger (om adgang 
til omklædning og bad) vil indgå i bestyrelsens hal-repræsentants videre arbejde. 
 
 
 
 
 
Dato: ________________________ ________________________________________ 
 Jakob Hjortshøj, Dirigent 
 
 
 
 
________________________________________ ________________________________________ 
Bjørn Lange, sekretær Lars Winther, formand 


