
 

 

 

Vedbæk Tennisklub 

Ordinær generalforsamling torsdag den 31. marts 2022 

 

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. 

Grundet de særlige forhold under Corona pandemien, blev den seneste generalforsamling afholdt den 9. 

september 2021 og det er således 7 måneder siden, at vi var samlet sidst.  

I aften må vi desværre undvære vores mangeårige dirigent Jacob Hjortshøj, der er optaget til anden side. 

Bestyrelsen foreslår, at Formanden påtager sig hvervet som dirigent. 

Henset til at det kun er 7 måneder jeg sidst aflagde beretning og sammenholdt med, at indendørssæsonen 

er vores mest ’stille’ periode, så vil jeg tillade mig gentage dele af den beretning jeg aflagde i september 2021. 

 

Sæsonstart, standerhejsning og ”Tennissportens Dag” 

Den officielle åbning af udendørssæsonen i 2021 fandt sted på St. Bededag den 30. april, hvor vi stadig var 

underlagt visse Corona 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 2021 var der registreret små 500 medlemmer, herunder godt 200 medlemmer i alderen fra 
0 – 18 år.  

 



 

 

Tennis som for mange primært er en udendørs sport har været og er en populær sport i vores nærområde. 

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 senere redegøre nærmere for klubbens medlems status. 

 

Økonomi 

Kasserer Peter Arleth gennemgår i et separat punkt klubbens regnskab for 2021 såvel som budgettet for 

indeværende år.  

Regnskabet har været tilgængeligt på klubbens hjemmeside den seneste uge.  

Regnskabet for 2021 udviser et ekstraordinært stort overskud, der primært kan henføres til øgede indtægter 

fra kontingenter og statslige Covid løntilskud samt lavere driftsudgifter. 

Peter vil redegøre nærmere for regnskabet under dagsordenens 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, formand for baner og anlæg, aflægger senere selvstændig beretning om dette emne.  

Jeg vil 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, 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. 

Som omtalt på tidligere generalforsamlinger står klubbens minitennisbane overfor en større renovering.  

Omlægning af den eksisterende bane kan ikke finde sted uden forudgående tilladelse fra Rudersdal 

Kommune, hvor vi er blevet mødt med krav om detaljerede redegørelser for bl.a. banens afvandingsforhold, 

påvirkning af det nærliggende å-forløb og grundvandet. 

Bestyrelsen har været nødsaget til at søge bistand fra eksternt ingeniørfirma for hjælp til at besvare 

kommunens mange og meget tekniske spørgsmål samt i øvrigt at facilitere processen med kommunen. 



 

 

Vi regner med at modtage kommunal tilladelse i løbet af april og dermed at kunne gennemføre en 

renovering/omlægning, således at den nye bane vil stå klar i maj/juni. Som del af minitennisbane projektet 

etableres der en flisegang langs Dronningebuskene ind mod banen.  

Omlægning af én eller flere af vores nuværende grusbaner til ”RedPlus” underlag er fortsat genstand for 

drøftelser i bestyrelsen. Der synes ikke at være tvivl om at 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 400-

500 tkr. ekskl. moms pr. bane.    

Forudsat opbakning fra klubbens medlemmer, så skal omlægningsrækkefølge og timing 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 

Det ligger endegyldigt fast, at der ikke kan 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 ønske om at omlægge og renovere 

minitennisbanen, som tidligere omtalt.  

I et separat spor udenfor Vedbæk Tennisklub arbejdes der fortsat på at etablere Vedbæk Padelklub med 

anlæggelse af to (måske tre) padelbaner på et areal tilhørende Rudersdal Kommune beliggende ved Vedbæk 

Idrætspark.  

Tanken er at kunne tilbyde medlemmer af Vedbæk Tennisklub et fordelagtigt medlemskab af padelklubben, 

hvis man måtte være interesseret i at kunne spille både tennis og padel. Vedbæk Tennisklub involveres ikke 

økonomisk i etableringen af nyt padel anlæg.  

Det forventes ikke, at der modtages principgodkendelse til padelbaner fra kommunen før tidligst efter 

sommerferien i 2022. 

Rundforbi Hallens bestyrelse arbejder fortsat på en udvidelse af tennishallen. Der 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.  



 

 

Rundforbihallens bestyrelse består af repræsentanter for de fire klubber og med Peter Arleth som vores 

repræsentant. 

 

Klubmesterskaber og holdturneringer 

Vi afholdt klubmesterskabs finaleweekend lørdag den 11. september og søndag den 12. september med 

seniorfinaler om lørdagen og juniorklub om søndagen med samme kampformat som sidste år.  

Seniorturneringen havde et pænt antal deltagere i alle rækker og finaledagen blev traditionen tro afviklet 

med morgenmad, finalekampe, grillmad, præmieoverrækkelse m.v.  

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

Herresingle A: xxx 

Damesingle A: xxx 

Vi deltog i 2021 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. 

 

Bestyrelsens arbejde og sammensætning 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke alle mine gode bestyrelseskolleger Karoline, Carsten, Peter, Bjørn og Mahan 

for godt samarbejde i det forløbne år.  

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. 

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 når det gamle klubhus ind imellem knager lidt. 



 

 

Tak til dig Mahan for at stille din viden til rådighed og styrke bestyrelsen samlet set.  

Det bemærkes, at vi står overfor udskiftning af to meget centrale poster i bestyrelsen, nemlig kassér og 

juniorformand, idet Peter og Karoline har meddelt, at de ønsker at udtræde ifm. generalforsamlingen 2023. 

Der arbejdes på at sikre gode nye kræfter til at tage over og eventuelle kandidater opfordres til at melde sig. 

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.  

 

Skodsborg, den 31. marts 2022 

Lars Winther 

 


