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DAGSORDEN iht. klubbens vedtæeter:

1. Valg af dirigent
2, Formanden aflægger beretnlng, 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 anlægsformand Carsten Skjold er på valg. Bestyrelsen indstiller begge kandidater til
genvalg. Qvrige medlemmer af bestyrelsen er ikke på valg og fortsætter dermed.

8. Valg af 2 revisorer
9. Eventuelt

REFERAT (referent: Biørn Lange. Sekletær)

Der va r frem mødt 2 1 stemmeberettigede med lem mer, i n klusive besryrelse.

ldet vores sædvanlige og kompetente dirigent, Jacob Hjortshøj var forhindret i fremmØde, enedes
forsamlingen om, at overlade dirigenthvervet til klubbens formand, Lars Winther.

Lars var villig til at påtage sig denne rolle, men bad om at måtte erklære sig inhabil som dirigent, i tilfælde
hvor han, som formand og kandidat til formandsposten ,2A22 måtte stå i opposition til væsentlig kritik eller
hvis der skulle være andre kandidater til formandsposten.

Dette forbehold viste sig uden konsekvens, under forløbet af generalforsamlingen.

1. Formanden aflægger beretnlng for 2021, suppleret af udvalgsformænd ,

Formand Lars Winther og anlægsformand Carsten Skjold aflagde beretning. ldet ungdomsformand
Karoline Raben var forhindret ifremmøde, forelagde forman Lars Winther også beretning om ungdoms-
arbejdet a202L.

Beretningerne kan findes på klubbens hjemmeside (htto:l/vedbaektennis.dk/).

Desuden supplerede Sekretær Bjørn Lange med informationer om medlems-administration og

medlemsska rens fordel ing aldersmæssigt.

Generalforsam lingens deltagere accepterede a I le beretninger.

Der var spØrgsmål til udvidelsen af banerne i RundforbiTennishal. Peter Arleth, som er klubbens
repræsentant i hallens bestyrelse oplyste, at planerne trods tldligere positive toner nu syntes at være
gået i stå i kommunens forskellige teknik- og miljøudvalg. Der kunne ikke gives troværdigt bud på

hvornår de nødvendige tilladelser måtte foreligge.



Rudersdal Kommunen er ufravigelig part i planerne af flere årsager. Dels er de tilsynsførende på

miljøområdet, dels ejer kommunen den jolen dvt. udvidelse skal placeres på og sluttelig håber hallens
bestyrelse at kunne få en Økonomisk håndsrækning fra kommunen til etablering af de nye baner.

Dog var også et spØrgsmål om aldersgruppering. Altså, hvornår man indgår i en ny aldersgruppe?
(eksempelvis: Hvornår man overgår fra senior tilveteran). Spørgsmålet blev forsØgt besvaret på

aftenen, men af hensyn til korrekt klassificering har referenten (Sekretær Bjørn Lange) efterfølgende
researchet. Resultatet kan læses herunder:

I DTFs Turneringsreglement for juniorer finder man følgende: "Ved årsskiftet ændres der årgange. Det
år en spiller fylder IA,12, t4, t6 eller 18 år er sidste år i den pågældende aldersgruppe. Fx. vil en spiller,
der fylder 12 år d. 14. juli, rykke op som U14 spiller ved årsskiftet det fdlgende år." Altså er det
spillerens alder når man tager hul på et nyt kalenderår der er udslagsgivende for, hvilken række der kan

spilles i som junior.

Om seniorer skriver DTF ikke meget. Nærmeste instruks finder man i DTVs regelsæt, hvoraf det
fremgår, at: "Ved veteranspillere forstås spillere, der senest d. 31. december i året for indmeldelse er
fyldt 35 år." Her er det altså spillerens alder ved årets udgang som lægges til grund for
aldersgrupperingen.

Når vi i Vedbæk tennisklub skal opkræve kontingent sker aldersgrupperingen på føleende vis:

Aldersgruppe Hvor gammel må man uærc?
Junior-mini Sidste år som junior-mini, er det hvor man fylder 7. Man overgår tilJunior i det år

man fvlder 8
Junior Sidste år som junior er det år man fylder 18. Man overgår først til ungsenior i det

år man bliver 19. - Ligesom unsdomssoillere når de skifter årcane.

Ungsenior Sidste år som ungsenior er det, hvor man fylder 24. Man overgår til senior i det år
man fvlder 25.

Senior Sidste år som senior er det, hvor man fylder 80. Man overgår til Veteran i det år
man fvlder 81

Veteran lngen øvre grænse for, hvor gammel man må være.

2. Forelæggelse af revideret regnskab ved kasserer, Peter Arleth
Klubbens Kasserer Peter Arleth (PA) gennemgik det reviderede regnskab for klubben. Generelt er
Vedbæk særdeles vel konsolideret.

Budgettet for 202I udviser et pænt overskud på ca. 200.000). Overskuddet forventes at være en "once-
only''foreteelse, som bla. skyldes bede refusioner af Coronaudgifter en forventet yed

budgetvedtagelsen.

Regnskab og budget blev godkendt af forsamlingen,

Forsamlingen udtryke tilfredshed med, at regnskab og budget var udsendt rettidigt i form at
offentliggørelse på klubbens hjemmeside.

3. Fastlæggelse af kontlngent og indskud for nye medlemmer
Bestyrelsen foreslog at hæve kontingenterne for hhv. juniorer og seniorer med 25 kr. pr. person.

Argumentationen for det Øgede kontingent var, af vi må irnødese stigende priser på vand, opvarmning,

vedligehold og rengøring, som følge af den stigende inflation og de akutte prisstigninger på energi.

lndmeldelsesgebyret blev foreslået fastholdt til kr. 500 for seniorer. Der betales ikke indmeldelsesgebyr

for Juniorer.



Forsaml ingen vedtog kontingentstigningen.

Kontingenterne bliver dermed følgende for 2022:
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Kontingenterne bllver dermed følgende for 20222

Behandllng af lndkomne forulag
Der var ikke lndkommet forslag tll behandllng på generalforsamllngen.

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

Valg af medlemmer tll bestyrelsen
Bjørn Lange (Sekretær) og Carsten Skjold (Anlægsformand) blev genval4 uden modkandidater. Øvrigemedlemmer af bestyrelsen er ikke på valg og fortsætter dermed-

Valg af 2 revisorer
De 2 nuværende revisorer, Jesper Øruadog Michael von der Lieth blev genvalgt.
Michaelvon der Lieth var dog ikke tilstede på selve aftenen (sygdom). Han har siden accepteret valget.

Eventuelt
Da der ikke var yderligere emner som ønskedes debatteret takkede dirigenten for god ro og orden.


