Vedbæk Tennisklub,
Ordinær generalforsamling
den 9. september 2021

Dagsorden
Dagsorden iht. klubbens vedtægter:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

Valg af dirigent
Formanden aflægger beretning suppleret af udvalgsformænd
Forelæggelse af revideret regnskab ved klubbens kasserer
Fastlæggelse af kontingent og indskud for nye medlemmer
Behandling af indkomne forslag:
Valg af formand. Bestyrelsen foreslår, at Lars Winther fortsætter som formand
Valg af medlemmer til bestyrelsen. Kasserer Peter Arleth og
Ungdomsformand Karoline Raben er på valg.
Bestyrelsen indstiller begge kandidater til genvalg. Øvrige medlemmer af bestyrelsen er ikke på valg 		
og fortsætter dermed. Bestyrelsen har en ledig plads uden separat ansvarsområde. Bestyrelsen mod		
tager gerne henvendelser, hvis man ønsker at bidrage til bestyrelsens arbejde som formelt medlem.
Valg af to revisorer
Eventuelt

Formandens beretning

Kære medlemmer af Vedbæk Tennisklub,
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.
Lidt specielt at vi i år afvikler G/F i september og ikke senest ved udgangen af marts måned som klubbens vedtægter
ellers tilsiger. Baggrunden for dette kender vi alle og langvarige Corona-restriktioner har betydet, at vi både i marts
2020 og 2021 har måtte aflyse generalforsamlinger, der ikke har været mulige at gennemføre indenfor rammerne af de
daværende forsamlingsforbud.
Jeg vil ikke tale mere om Corona her og tror vi alle er glade for at være vendt tilbage til en mere normal tilværelse og i
den forbindelse også gælde mig over, at vi i år har kunne starte udendørssæsonen på næsten normal vis.
I år må vi undvære vores mangeårige dirigent Jacob Hjortshøj, der er optaget til anden side og derfor er vi glade for at
kunne byde velkommen til xxxx, som jeg er sikker på vil lede os sikkert og effektivt igennem dagsordenen i aften.
Formelt set vedrører denne beretning kalenderåret 2020, men i lyset af mere eller mindre fuld nedlukning i store dele
af 2020 vil jeg tillade mig også at kommentere på begivenheder fra i år.
Sæsonstart, standerhejsning og ”Tennissportens Dag”
Den officielle åbning af udendørssæsonen i år fandt sted på St. Bededag den 30. april, hvor vi stadig var underlagt visse restriktioner og dermed ikke kunne gennemføre den ellers altid hyggelige og velbesøgte standerhejsning med morgenmad, taler og flaghejsning. I stedet gennemførte vi for andet år i træk en ’virtuel standerhejsning’.
I modsætning til 2020 blev Tennissportens dag gennemført. Der var fornuftigt fremmøde af besøgende, der ønskede at
stifte nærmere bekendtskab med tennissporten.

Medlems status
Vedbæk Tennisklub har igennem mange år kunne fastholde et ganske stabilt medlemsniveau, trods en generel tilbagegang for tennissporten på landsplan. Ved udgangen af 2020 var der registreret 500 medlemmer, herunder godt 200
medlemmer i alderen fra 0 – 18 år.
Tennis som for mange primært er en udendørs sport har været en populær sport i vores nærområde og med løbende
udvikling og tilpasning af vores træningstilbud, dygtig drevet af vores cheftræner Thomas Nowak har vi formået at
imødekomme trænings- og spille muligheder for både børn og voksne.
Vores juniortrænings-, tennisskole og camps tilbud har oplevet stor tilslutning, ligesom senior motionisttræning og
camps har været efterspurgte.
Klubbens sekretær Bjørn Lange vil vende tilbage senere med yderligere information omkring vores medlemssituation
og administrative forhold knyttet hertil, hvorfor jeg ikke her vil gå yderligere ind i dette.
Økonomi
Vores kasserer Peter Arleth gennemgår i et separat punkt klubbens regnskab for 2020 såvel som budgettet for
indeværende år.
Jeg vil alene nævne, at vi er kommet ud af regnskabsåret 2020 med et mindre overskud, 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 senere selvstændig beretning om dette emne.
Jeg vil således alene nævne, at vi fortsat har et meget velfungerende og hyggeligt udendørsanlæg.
Anlægget passes kyndigt og ordentligt af særligt Jan Toubøl med assistance fra Carsten selv og når det er nødvendigt
suppleret af eksterne håndværkere, herunder HP Tennis til den årlige baneklargøring.
En meget stor tak til Jan for altid ihærdig indsats, der får baner og klubhus til at fremstå i god stand.
Vores minitennisbane har i flere år været i en meget dårlig forfatning. Bestyrelsen besluttede derfor i starten af 2021 at
gennemføre en passende renovering.
Der blev sendt en ansøgning til Rudersdal Kommune i forventning om at det var forholdsvis enkelt at få tilladelse hertil.
Status er at vi endnu ikke har modtaget kommunens tilladelse trods gentagne henvendelser og ’rykkere’. Vi er blevet
mødt med krav om detaljerede redegørelser for banens afvandingsforhold, påvirkning af det nærliggende å-forløb,
grundvand m.v.
Senest er der afholdt møde med Kommunens Kultur- og Fritidsforvaltning, hvor vi har udtrykt stor frustration
over den meget formelle og bureaukratisk tilgang vi møder fra særlig Teknik- og Miljøforvaltningen og har bedt
kommunen medvirke til afklaring af de tekniske forhold.
Vi håber at kunne gennemføre en renovering/omlægning af minitennisbanen således at denne står klar til den kommende udendørssæson 2022.
Omlægning af én eller flere af vores nuværende grusbaner til ”RedPlus” underlag har været og er genstand for drøftelser i
bestyrelsen. Der synes ikke at være tvivl om dette er fremtidens underlag som afløser for de traditionelle grusbaner.

Det er bestyrelsens opfattelse, at en gradvis overgang til ”RedPlus” skal ske over nogle år, bl.a. som følge af de meget
store udgifter, der knytter sig til etableringen.
Vi har modtaget overslag i størrelsesordenen 350-400 tkr. ekskl. moms, inkl. omlægning og klargøring af underlaget,
under selve RedPlus-’tæppet’.
Forudsat opbakning fra klubbens medlemmer, så skal omlægningstakt vurderes nærmere ift. en samlet vurdering af
bedste sportslige muligheder.
En formel beslutning om etablering af ny ”RedPlus” bane kræver fremlæggelse af forslag på en generalforsamling,
hvorefter et flertal af klubbens medlemmer skal tiltræde forslagets indhold iht. de gældende vedtægter.
Padel tennis og Rundforbi Tennishal
Som omtalt på tidligere generalforsamlinger kan der ikke opnås kommunal tilladelse til anlæggelse af en ekstra
tennisbane på græsarealet bag bane 1 og 2.
Bestyrelsen har undersøgt muligheden for eventuelt at anlægge en padeltennis bane på den nuværende placering for
slåmur og minitennisbane, men også dette er blevet afvist af Rudersdal Kommune.
Anlægget i sin nuværende form vil således blive bevaret, dog med intentionen om at omlægge og renovere
minitennisbanen.
I et separat spor udenfor Vedbæk Tennisklub er der arbejdet med at etablere Vedbæk Padelklub med anlæggelse af to
nye padelbaner på et areal tilhørende Vedbæk Idrætspark.

Tanken er at kunne tilbyde medlemmer af Vedbæk Tennisklub et fordelagtigt medlemskab af padelklubben, hvis man
måtte være interesserede i at kunne spille både tennis og padel.
Vedbæk Tennisklub involveres ikke økonomisk i projektet/foreningen med etablering af padelbaner som del af
Vedbæk Idrætspark. Der forventes ikke en afklaring omkring padelbaner før end tidligst i foråret 2022.
En udvidelse af Rundforbi tennishal synes fortsat at være i positiv fremdrift. Hallen udvides i givet fald med to ekstra
baner, hvilket vil betyde et markant løft i indendørskapaciteten for de fire klubber Holte, Trørød, Nærum og Vedbæk.
Udvidelsen af hallen drives af Rundforbihallens bestyrelse med repræsentanter for de fire klubber og med Peter Arleth
som vores repræsentant.
Klubmesterskaber og holdturneringer
Vi afholder klubmesterskabs finaleweekend lørdag den 11. september og søndag den 12. september, hvor seniorklub
ligger om lørdagen og juniorklub, med samme kampformat som sidste år, om søndagen.
Seniorturneringen er i fuld gang med et pænt antal deltagere i alle rækker. Finaledagen afvikles traditionen tro med
morgenmad, finalekampe, grillmad, præmieoverrækkelse m.v. Vi håber på godt vejr og at se mange medlemmer på
anlægget begge dage.

Tillykke til vindere og finalister i alle single og double rækker i senior klubmesterskaberne 2020.
Herresingle A: Ulrik Hjortshøj
Damesingle A: Philippa Søgaard
Vi deltog i 2020 med tre senior herrehold, to veteranhold og to damehold. Vores 1. dame hold er tilbage i 1. division
efter et enkelt år i 2. division.
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 juniorer og seniorer.
Thomas har en stor aktie i rekruttering og udvikling af det øvrige trænerteam som fungerer rigtig godt og
tilfredsstillende 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.

Jeg vil tillade mig at fremhæve Bjørn og Karoline assisteret af Peter for kæmpe indsatser i udvalgte perioder gennem
sæsonen, hvor I har påtaget jer en stor frivillig arbejdsbyrde ved siden af al det andet I går og laver.
Tak også til dig Carsten for alle dine for nogle måske ’usynlige’ indsatser, men som er med til at få hele vores anlæg til
at fungere, også selv det gamle klubhus ind imellem ’knager’ lidt.
Det er fortsat 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.
Det er planen at udvide bestyrelsen med et 6. medlem, der opstilles til valg senere i aften jf. dagsordenen.
Det bemærkes afslutningsvis, at næste ordinære generalforsamling vil blive afholdt inden udgangen af marts måned
2022 iht. klubbens vedtægter og dermed allerede om godt 6 måneder. Dette dog med forbehold for at Corona restriktioner ikke vender tilbage i en form der forhindrer dette.
Skodsborg, den 6. september 2021
Lars Winther

GF 2021 om medlemsstatus
Sekretærens bidrag

Status
Medlems status 2020 var stort set uændret fra 2019. Dette til trods for Corona og MANGE tvangsudmeldelser.
Klubben havde ved udgangen af 2020 havde 500 medlemmer. Fordi rejsemulighederne var begrænsede i 2020
(Corona) fik vi markant flere nye medlemmer. Disse nye medlemmer balancerede de mange tvangsudmeldelser.
Men… Der var stadig for mange medlemmer som har vanskeligt ved at få betalt ydelser de har købt af klubben.
Også i år har Træner, Sekretær og Ungdomsformands, måttet bruge uforholdsmæssig megen tid på dialog med
personer der ikke har betalt.
Også i 2020 kunne vi konstatere at mange blot undlod at betale. Ved udgangen af 2019 gennemførte bestyrelsen en
omfattende sanering af restancer. Det betød, at vi i 2020 ikke havde samme fokus på langsomme betalere som i 2019.
Ikke desto mindre måtte vi igen i 2020 rykke uforholdsmæssigt mange medlemmer.
Måske burde vi være endnu mere nidkære. Vi kunne nemlig i 2021 konstatere, at antallet af restancer igen var steget
til utilfredsstillende. I 2021 drejede det sig ikke kun om kontingenter. Vi konstaterede også omfattende restancerne på
tilkøbte ydelser (som f.eks. træning). Forvirringen om Corona-aflysniner og efterfølgende kompensation forplumrede
billedet både for såvel bestyrelse som for skyldnere.

Planer for medlemmer i 2021:
Bestyrelse, juniorudvalg og ikke mindst vores cheftræner har i 2020 gjort stor indsats for at tiltrække nye juniorer.
Desværre har Corona-situationen mere eller mindre annulleret effekten af denne indsats. Vores klub blev i 2020 bliver
mere ”senior-tung” end tidligere. Det er en tendens vi ser fortsætte i 2021. I 2020 førte dette ikke til tab af banetimer for
vore juniorer. Men vi kan konstatere at før vintersæsonen 2021/22 står til at miste indendørs banetimer.
Administration
I 2020 valgte vi at vende tilbage til tidligere praksis med at klubkasseren udskriver faktura på klubkontingenter. Dette
synes at havde gavnlig effekt på betalingerne af kontingent. Vi strammede op på dialogen med medlemmer i restance.
Og i 2021 er skruen blevet strammet yderligere. Vi ønsker at gøre op med denne tendens til at ”Restance er OK”.
Dette gør vi bla. ved hurtigere konsekvens-udmelding om tab af baneadgang og medlemskab.

Juniorformandens beretning

Vores Juniorafdeling
2020 var et udfordrende år også for vores juniorafdeling. Covid 19 gjorde at træningen måtte stoppe i længere
perioder. Det ramte både træning, turneringer og holdkampe. Thomas blev tvunget til at tænke kreativt i disse perioder
og har igen gjort en kæmpe indsats for at holde gang i motivationen hos alle junior spillere, og planlægge tingene så
snart muligheden var der igen. Facebook blev flittigt benyttet til opfordringer, ideer, selvtræning til dem der havde lyst.
Så snart vi kunne kom træningen igang igen. TAK for den kæmpestore indsats Thomas til dig og dit kompetente team.
Du giver aldrig op og løber aldrig tør for gode ideer og tiltag. Det sætter jeg og hele bestyrelsen kæmpe stor pris på.
Juniorklublivet har været savnet lidt i 2020, men så snart vi kunne gennemførte vi både tennissportens dag og
sommercamps. Igen tilbød vi Vedbæk Tennis / Fritidsklub, som er et subblement til den klassiske træning.
I fritidsklubben fik børnene både lidt af Thomas expertise og gjorde at de blev fanget ind af
stemningen i klubben. Thomas har formået at skabe dette sammenhold på trods af de
udfordringer 2020 bød os.
Camp for turneringsspillerne blev ikke gennemført i 2020 grundet covid 19.

DU HAR GENNEMFØRT

Sommer camps og Åbent Hus blev
gennemført med stor success
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

Klubmesterskab 2020
Vedbæk Tennisklub har i 2020 afholdt et helt fantastisk og ikke mindst vellykket
Junior Klubmesterskab!! Som noget helt nyt sidste år blev alle kampe spillet på tid og
på den måde kunne vi få alle kampe afviklet på en enkelt dag. Hele 43 kampe blev det til
og der var fra start til slut god stemning på anlægget og ikke mindst masser af intense kampe
U10 HS: Nr. 1 Tristan Winther –Nr. 2 Christian Eriksen
U14 HS: Nr. 1 Oscar Albertsen – Nr. 2 Axel La Cour Asboe
U14 DS: Nr. 1. Emma La Cour Asboe – Nr. 1 CRoline Øgaard
Åben Række (Årets Juniormester): Nr. 1 Emma La Cour Asboe
– Nr. 2 Theodor Bergholdt
Generationsdouble: Nr. 1 Familien Friis – Familien Winther
Tillykke til jer alle med de flotte resultater

Et udpluk af de flotte resultater i 2020
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 2020 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 som altid står klar
til dejlige 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.
Klubmesterskab 2020
Vedbæk cup
Juleafslutning
Grill eftermiddage
Skumtennisturnering og meget mere
Vi håber meget at juniorudvalget får lov til at komme på banen med masser af
sjove arrangementer dels til indendørssæsonen og hele næste år.
TUSINDE TAK TIL JER

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: 2020 sæsonen var præget af Covid-19 restriktionerne, klubhuset blev lukket, afstandskrav og et max
antal spillere på banerne blev indført, håndsprit beholdere blev opsat på alle baner.
Banerne: Efter udskiftning af div. slanger og stråledyser på anlæggets vandinstallationer, pga frostsprængninger, og
den årlige forårsklargøring fremstod banerne gode.
Ukrudtsbekæmpelse langs banerne blev udført med spredning af vejsalt, i stedet for brug af sprøjtemidler, samt brug
af gasbrænderen.
Baneinspektør Jan Toubøl gjorde i 2020-sæsonen som sædvanligt et godt stykke arbejde, for at holde banerne

banerne spilleklare morgen og aften og især med påfyldning af grus på banerne
efter skybrud.
Jan 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.
Nye netstolper og nyt net blev opsat på bane 1 i Wimbledon grøn farve.
Slåmuren var blevet udsat for graffiti i vinterens løb, og fik en ny grøn farve.
Klubhuset: Reparationer: Ingen større reparationer af klubhuset.
Vedligeholdelsesarbejde med maling af klubhuset er igangsat jvf. den
Boligpas rapport vi fik udarbejdet i 2019.
Rengøring: Rengøringsfolkene opsagde vores aftale lige før sæsonstart, og
rengøringen blev overtaget af Olivia Kjær dog primært rengøring af toiletterne
da omklædningen og klubhuset var lukket for adgang.
P-Pladsen: Rudersdal Kommune har udlagt lidt grus og sten på den offentlige
parkeringsplads for at opfylde de værste huller.

Udenomsarealer: Volden bag bane 5 blev ryddet for buske og træer, samt beplantet
med 5 japanske kirsebær træer på toppen af volden. Kommunens ”åfolk” blev tilkaldt
da der var væltet et træ, som stod på den modsatte side af åen, ned i klubhuset.

Planer for 2021/22:
Klubhus: Maling af facade ud mod bane 1 færdiggøres i efteråret 2021.
Banerne: Netstolper på bane 2 udskiftes. Net udskiftes på bane 3+4
Minibane/slåmuren: Efter padelbane projektet er afvist af kommunen, renoveres minibanen med rødt kunststof
underlag på hele arealet (ved slåmuren og minibanen) samt nyt net og netstolper opsættes samt flisesti langs
banen anlægges.
Afventer svar fra kommunen.
P-pladsen: Ekstra gruslag udlægges, for at imødegå vandpytter.
Åen: Møde med kommunen om fældning af træer langs åen.

Regnskabs beretning

Fastlæggelse af kontingent og
indskud for nye medlemmer

Valg af formand

Valg af medlemmer til
bestyrelsen

Valg af to revisorer

Eventuelt

