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REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VEDBÆK TENNISKLUB torsdag den 10.09.2021 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 

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. 

8. Valg af 2 revisorer                                                                                                                   
9. Eventuelt 
 
 
REFERAT     (referent: Bjørn Lange, Sekretær)  
 
Der var fremmødt 19 stemmeberettigede medlemmer, inklusive bestyrelse og dirigent. 
 
 
1. Valg af dirigent  

Jesper Ørvad (JØ) blev valgt til dirigent. 
JØ kunne konstatere, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet bl.a. ved annoncering af 
indkaldelsen på klubbens hjemmeside d. 3 august og udsendelse af e-mail til alle registrerede e-
mailadresser 11. august 2021 
 
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 for året 2020, suppleret af udvalgsformænd 

Formand Lars Winther, anlægsformand Carsten Skjold og ungdomsformand Karoline Raben aflagde 
beretning. Beretningerne kan findes på klubbens hjemmeside (http://vedbaektennis.dk/). 
 
Desuden supplerede Sekretær Bjørn Lange med informationer om medlems-administration og 
medlemsskarens fordeling aldersmæssigt. 
 
Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingens deltagere accepterede alle beretninger. 
 

http://vedbaektennis.dk/
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Ved GF 2020 fortalte Lars Winther at klubben afsøgte mulighederne for etablering af Padelbane på 
vores eget anlæg. Dette projekt er lagt død, dels på grund af modstand fra kommunen og dels fordi 
Rudersdal Padelklub og kommunen ser på muligheden for at etablere pabelbaner i Vedbæk Idrætspark 
(altså lige på den anden sige af jernbanen ift. Vedbæk Tennisklub).  
 
I øvrigt henvises til formandens beretning som kan læses på klubbens hjemmeside. 
 
Kasserer Peter Arleth blev spurt om planerne for udvidelse af Rundforbi Tennishal. Peter fortalte at vi 
efter en positiv start nu oplever en langsommelig sagsbehandling i kommunen. 
 
Der var spørgsmål til kapacitet på banerne. Dette er et tilbagevendende problem for visse seniorspillere 
uden for ferieperioderne. Der er meget stor søgning på banetider på hverdage i perioden 18-20. 
 
Bestyrelsen undersøger muligheden for at trække en belægningsstatistik der kan belyse 
problemstillingen. 
 
Det blev fra salen foreslået, at vi supplerede vore opslag på facebook med opslag på Instagram. Det 
forslag blev vel modtaget, og bestyrelse samt cheftræner skal undersøge mulighederne herfor. 
 
 

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.  
 
Budgettet for 2020 udviser et lille overskud (ca. 18.000). Der er god balance i regnskabet til trods for at 
vi har måttet sluge en del afskrivninger på medlemsrestance som ikke kunne inddrives. 
 
Regnskab og budget blev godkendt af forsamlingen. 
 
Bestyrelsen har noteret sig at regnskab og budget skal udsendes i passende tid inden G/F for at 
medlemmerne kan nå at orientere sig heri inden generalforsamlingen afholdes. 
 
 

4. Fastlæggelse af kontingent og indskud for nye medlemmer    
Vi fik ikke hævet kontingentet i 2020, grundet den forsinkede generalforsamling. Fordi vi nu står i 

samme situation igen besluttede bestyrelsen i foråret at hæve kontingentet med kr. 25 for såvel 

seniorer som juniorer. Forsamlingen godtog denne beslutning.  

 

 

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 
Peter Arleth (Kasserer) og Karoline Raben (Ungdomsformand) blev genvalgt uden modkandidater. 
Øvrige medlemmer af bestyrelsen er ikke på valg og fortsætter dermed.  
 
Bestyrelsen ønskede at udvide kredse med et 6. bestyrelsesmedlem. Dels for at lette arbejdsbyrden og 
dels for at sikre en rolig transition, når nuværende bestyrelsesmedlemmer måtte trække sig. Mahan 
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Semnanipour havde meldt sig som kandidat og blev valgt af forsamlingen som nyt bestyrelsesmedlem. 
Bestyrelsen består derfor fremadrettet af 6 medlemmer. 

                     
                                                   
8. Valg af 2 revisorer   

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

9. Eventuelt 
Bestyrelsen blev af et fremmødt medlem opfordret til at opkræve årskontingent tidligere end april 
måned. Hvis man opkræver før sæsonen starter kan man antageligvis undgå en del restancer. 
 
Ejendommeligt nok var der ikke mange spørgsmål til Corona-restriktionerne, hverken i Rundforbi 
Tennishal eller på anlægge på Gøngehusvej. Dette til trods for at Corona-restriktionerne prægede 2020 
såvel ude som inde. Referenten tror, at rigtigt mange sad med en følelse af man bare ikke ORKER mere 
Corona nu. 
 
 
 
 
 
 
Dato: ________________________ ________________________________________ 
 Jesper Ørvad, Dirigent 
 
 
 
 
________________________________________ ________________________________________ 
Bjørn Lange, sekretær (referent) Lars Winther, formand 


