
 
 Vejle Tennis Klub  Helligkildevej 14  7100 Vejle  
 

Referat Generalforsamling i         

Vejle Tennis Klub 
 
Sted: Klubhuset, Helligkildevej 14  
Torsdag den 29. oktober 2015, kl.19.00  
 
Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter: 
  
1. Valg af dirigent 

Claus Nørøxe blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og 
indkaldt i henhold til vedtægterne. 

2. Formandens beretning  

Formandens beretning blev taget til efterretning og er vedlagt som bilag til dette referat. 
Nedenstående er et referat af beretningens mest centrale punkter: 

Samarbejde og opbakning 

Bestyrelsens interne samarbejde har fungeret godt med en klar fordeling af 
arbejdsområderne. Opbakningen fra medlemmerne har været god. 

Arbejdsopgaver  
Drift og renovering af anlægget, planlægning og afvikling af arrangementer, afholdelse af 
turneringer, planlægning af junior- og elitetræning, voksentræning, sommerskole og 
skoletennis, økonomi, samarbejdet med Vejle Tennishal, ansættelse af trænere, sponsorer 
og mobilisering af de frivillige kræfter i klubben.  
 
Medlemstal 
Ved starten af oktober i år var der 223 medlemmer mod 212 medlemmer på samme 
tidspunkt sidste år. Der er primært tale om en lille vækst i juniorgruppen. Formanden 
understregede, at der stadig kan gøres meget mere for at blive synlige og for at skabe 
opmærksomhed omkring tennissporten og klubben ved f.eks. netværk og tilbud om 
træning på flere niveauer for seniorer. Også tilbud om socialt samvær i klubben kan forøge 
interessen. 
 
Junior – bredde 
Der har igen i det forgangne år været en rigtig stor tilslutning til træningen. 50-55 juniorer 
på juniortræningsholdene har igen kunnet trække på nogle af klubbens dygtige elitespillere 
som trænere. 
Også i år afvikledes en vellykket Sommerskole/ sommercamp for en flok juniorspillere 
(omkring 40 deltagere). Med sponsorat fik klubben her et overskud på omkring 11.000 kr. 
 
 
 
 



Skoletennis 
I forhold til at få flere juniorer ind i klubben har der også i år været forløb med skoletennis, 
og der er nu udarbejdet et let tilgængeligt materiale til brug på skolerne. Desuden har 
klubben haft nogle af juniortrænerne ude på skolerne for at undervise lærere og elever, så 
tennis kan komme på skoleskemaerne i Vejle. 
Bestyrelsen ser skoletennis som en god mulighed for at gøre flere børn bekendte med 
tennissporten, således at der også fremover kan hverves nye juniorer. 
Turneringer 
VTK har også i år planlagt og afviklet en række turneringer.  
Dels en række Play and stay- turneringer - Nordea Open, VAF open (6000), Danske bank 
Open (aflyst gr. mgl. deltagere) og Autohuset Vestergaard Open.  
 
Klubben har også stået for at afvikle JM U10 (1000) indendørs, et arrangement hvor hallen 
var tapet op i mindre baner for de kommende"stjerner ".  
 
Endelig har der i år været arrangeret flere DTF-turneringer, men her er det svært at få 
tilmeldinger nok. En lille gruppe af forældre har stået for afviklingen af disse turneringer.  
 
Elitetræningen 
Klubben har haft en god gruppe af elitespillere som har trænet 2-3 gange om ugen. Man 
har også i år oplevet, at nogle af elitespillerne samtidigt træner i andre klubber - ligesom 
spillere fra andre klubber deltager i VTK elitetræning. 
 
Bestyrelsen har i sommer arbejdet på at trimme elitetræningen. Dels ud fra at klubben 
sidste år i indendørssæsonen havde et stort underskud - og dels ud fra, at der i 
elitetruppen var mere end halvdelen af spillerne, som ikke deltog i al træningen men kun i 
udvalgte dele.   
  
Bestyrelsen vil fortsat gerne udvikle elitetræningen – og der har blandt andet været tilbud 
om Tematræninger nogle fredage - og en elitecamp - der dog ikke blev til noget, da der var 
for få tilmeldte. Klubben kunne på eliteområdet godt bruge flere frivillige hænder til at få 
idéer, men også føre disse idéer ud i virkeligheden. Nogle af spillerne på eliteholdene 
tilbydes  at komme på Dansk Tennis forbunds trænerkurser, så de kan indgå i klubbens 
trænertrup.  
 
VTK vil også i indendørssæsonen stå for at afvikle DTF juniorturneringer på Vintertouren. 
 
Seniorer/ motionister 
Det har også i år været vigtigt for bestyrelsen, at det er attraktivt at være seniorspiller i 
Vejle tennisklub.  
 
Arrangementer for seniorer: 
Tennis og Glögg, 
 
 Motionistturneringer, men det kniber med deltagerantallet. 
 
Klubben har i år haft et samarbejde med et firma, som hedder All in Tennis, som blandt 
andet arrangerer træningspas for motionistkvinder (og pigespillere) Nogle af deres 



arrangementer har været afviklet i klubben.  
 
Tilbud om voksenintroduktion og tilbud om opfølgende træning for voksne - en stor succes 
når man taler med de deltagere, der har været på holdene.   
 
Afvikling af den traditionsrige klubturnering med finalestævne en lørdag midt i september 
med velspillede finaler og grill.  
 
Kom-og-spil med stabilt fremmøde og god og hyggelig tennis. Der har været flere nye 
spillere til kom- og- spil og mange ser det som en god indgangsvinkel til at finde mulige 
makkere i klubben.  
 
På senior og motionistsiden har klubben i DTF Cup haft 2 hold med. 
 
2 hold har deltaget i DGI's motionsturnering.  
 
Klubbens førstehold på seniorsiden har haft en rigtig skidt udendørssæson. Det har været 
en sommer præget af skader og afbud. Sammenfattende har resultatet været, at holdet 
desværre er rykket ud af Jyllandsserien.   
  
Indendørs fortsætter klubben i 1. division hjulpet af, at der er flere af elitejuniorerne og 
elitetrænerne som stiller op for klubben.   
 
Endelig har klubben som noget nyt i år fået et kvindehold i jyllands-fynserien  
 
Sponsorarbejde 
Bestyrelsen har også i år arbejdet med at skaffe sponsorer til arbejdet i klubben, og det er i 
flere sammenhænge lykkedes godt. Dels har klubben fået et stort sponsorat fra 
Nordeafonden i forbindelse med juniorarbejde og  skoletennisforløb, dels har flere 
sponsorer bakket op omkring de Play and Stay turneringer, som klubben har afviklet (VAF 
og Autohuset Vestergaard). Der har også i år været en sponsor til sommerskolen for 
juniorer (Danske Bank). Endelig har klubben også i år fået sponsorpenge fra bl.a. Jyske 
sparekasse og Codexadvokaterne, ligesom klubben fortsat har en aftale med In Sport i 
Århus.  
 
Sponsorarbejdet er et godt eksempel på, at klubben med en frivillig indsats kan løbe en 
del penge op, særligt ift. juniorarbejdet og dermed være med til at skabe yderligere 
muligheder og liv i klubben.  
 
Hallen 
Bestyrelsen har i løbet af dette år været inde i drøftelser omkring organisering af og 
samarbejdet med Vejle Tennishal. Det er bestyrelsens indtryk, at det på flere områder er 
en udfordrende opdeling (og for udefra kommende svær at forstå) mellem Vejle Tennis Hal 
og Vejle Tennis klub. 
Set fra klubbens stol løfter VTK langt den overvejende del af arbejdet i hallen og samtidig 
er det indtrykket, at klubben ikke på ordentlig vis bliver kompenseret for den store 
arbejdsindsats.  



Der har været talt om en eventuel mulighed for om Vejle Tennis klub mere formelt kunne 
overtage drift og administration af hallen mod betaling af en fast årlig leje til Vejle 
Tennishal. Bestyrelsen har her vurderet ikke at have kræfter til at gå videre ad denne vej.  
I stedet er lavet en fornuftig driftsaftale med hallen, hvor VTK varetager nogle af de 
driftsmæssige opgaver bl.a. ift rengøring, tagrende, snefejning o.l. mod til gengæld at få en 
honorering for denne arbejdsindsats.  
 
Bestyrelsen har haft repræsentanter med til hallens repræsentantskabsmøde og de 
efterfølgende drøftelser om en ny bane/ hal.  
 
Frivillighed i VTK 
Stor tak til de frivillige som gennem året har ydet en indsats omkring bestyrelsesarbejdet, 
klargøring af baner/ nedlukning af anlæg, forårsklargøringen - turneringer - og 
arrangementer.  
 
Det må dog også konstateres, at det fortsat til tider er endog meget svært at få mobiliseret 
nogle af de frivillige kræfter, som klubben er så afhængig af.  
  
Bestyrelsen har derfor drøftet forskellige idéer omkring organisering af frivillige. Det kunne 
være en "forældrebank" eller "interessentliste" i forhold til konkrete opgaver, som skal 
løses med hjælp fra frivillige. Det kunne være en bedre organisering i forhold til at få 
nedsat nogle udvalg, som kan koordinere indsatsen på de forskellige områder. 
Men bestyrelsen har samtidig vurderet, at det også med disse og eventuelt andre forslag 
kan være nødvendigt med en yderligere "motivation" til at yde en frivillig indsats.  
Bestyrelsen har derfor som det fremgår af bilag til pkt. 4 lavet et oplæg til drøftelse af 
hvorledes vi kan lave en model for kontingenter, hvor der fremover bliver 2 priser - én pris 
hvis man samtidig forpligter sig til en frivillig indsats - og én pris uden at man på forhånd 
har forpligtet sig til en sådan frivillig indsats. 
 
Afslutning (direkte citat fra formandens beretning) 
Afslutningsvis vil jeg kort nævne nogle af de områder, som det også i de kommende år 
blandt andet også vil være relevant for bestyrelsen at arbejde med: 
 
Noget af det, som det blandt andet også i den kommende tid kan være relevant at arbejde 
med kan være: 
 

- at organisere os på en måde, så vi også fremover kan trække på trække på frivillige 
kræfter i forhold til konkrete arrangementer eller ansvarsområder i klubben - også 
gerne i noget større omfang, end vi aktuelt gør det - herunder også at vi forholder 
os til den store opgave det også fremover vil være at opretholde det høje niveau 
som vi har i forhold til vores baner og øvrige oplæg 

 
- at vi i samarbejde med Vejle Tennishal er medspillere omkring planerne om 

udvidelse 
 
- at arbejde på at der fortsat og gerne i endnu større omfang er tilbud om træning for 

såvel juniorer som seniorer, både bredde og mere "elitepræget" træning. 
 



- at medvirke til at der i klubben laves tennis-arrangementer for såvel vores juniorer 
som for vores motionister/ senior-spillere 

 
- at gøre os bemærkede både i forhold til sportslige resultater, i forhold sponsorer og 

i forhold til den positive omtale i de lokale medier  
 
- og endelig at arbejde med en forenkling eller revidering af vores elektroniske 

platforme - hjemmeside, klubmodul, facebook - vores facebookside kan som det 
seneste nye berette, at vi netop har haft en rigtig god sommerskole... 

 
Det er på baggrund af de sidste år i bestyrelsen mit håb, at vi også fremover i klubben har 
en bestyrelse, som vil arbejde videre med at sikre, at Vejle tennisklub også fremover er en 
klub for medlemmer på alle niveauer med fokus på udvikling og oplevelser i et socialt 
fællesskab   
3. Udvalgsberetninger. Herunder overvejelser om fremtidig baneklargøring. Se 

bilag.  

Gunnar Lund gennemgik arbejdsopgaverne i forbindelse med klubhus og baneanlæg. 
Vedr. evt. reducering af den fremtidige baneklargøring ved anlæggelse af to kunststof 
baner fremgik det ved afstemning, at der ikke var ønske om kunststofbaner.Stemmetallet 
var ud af de 25 fremmødte, at 14 var i mod anlæggelse af kunststofbaner 11 stemte for. 
Vedr. evt. køb af maskinkraft eller brug af professionelt banefirma blev det af 
generalforsamlingen overladt til bestyrelsens egen afgørelse.  

4. Aflæggelse af regnskab, forelæggelse af budget. Forslag om differentieret 
kontingent, der giver rabat til frivillige. Se bilag.  

Regnskabet blev efter fremlæggelse af Gunnar Lund godkendt, som vedlagt. Budgettet 
blev taget til efterretning. De af bestyrelsen foreslåede kontingentsatser med differentiering 
for frivilligt arbejde blev vedtaget. 

5. Bestyrelsens forslag om anvendelse af en del af klubbens formue. Se bilag. 

Generalforsamlingen bemyndigede efter afstemning bestyrelsen til at arbejde videre med 
planen om en ny hal i henhold til bestyrelsens formulerede retningslinjer som vedlagt. 
Generalforsamlingen understreger, at der er tale om et lånebeløb. 15 stemte for 
bestyrelsens forslag, mens 10 stemte i mod.   

6. Indkomne forslag (ingen rettidigt indkomne forslag modtaget)  

7. Forslag til ændring af vedtægterne. Se bilag. 

Bestyrelsens forslag vedr. ordensregler blev enstemmigt vedtaget. Se bilag   

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Jens Ole Ambjerg blev valgt 

Søren Dahville blev valgt 

Finn Paabøl Hansen blev valgt  

9. Valg af 2 suppleanter 

Jesper Larsen blev valgt 

Anne Holm blev valgt  

10. Valg af 2 revisorer (Johan og René genopstiller) 

Johan og Rene blev valgt  

11. Eventuelt  
Referat Torben Lauridsen 

Vejle d. 2.11.15 


