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2019, den 28. november, kl. 18.10 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Vejle Tennis Klub, CVR nr. 
28 53 34 11 på klubbens adresse på Helligkildevej 14, 7100 Vejle. 
 
Dagordenen var som følger: 
 

1) Valg af dirigent  
2) Formandens beretning  
3) Udvalgsberetninger 
4) Aflæggelse af regnskab, forelæggelse af budget 

Bestyrelsen sender årsregnskab ud til medlemmerne senest tre dage før generalforsamlingens 
afholdelse. 

5) Indkomne forslag 
 
a) Forslag fra bestyrelsen om at juniormedlemmer skal have stemmeret 

 
Der foreslås følgende ændring af vedtægternes § 16, 2. sidste og sidste sætning, så den i 
stedet lyder:  
 
”Ethvert aktivt medlem har stemmeret straks efter indmeldelsen. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt. For juniorer under 14 år gælder det, at deres stemme skal afgives ved møde 
sammen med en forælder/værge.”  
 
Subsidiært foreslås følgende:  
 
”Ethvert aktivt medlem har stemmeret straks efter indmeldelsen. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt. Hvert medlem, der er fyldt 18 år, har 2 stemmer. Hvert medlem under 18 år har 1 
stemme. For juniorer under 14 år gælder det, at deres stemme skal afgives ved møde 
sammen med en forælder/værge.”  
 

b) Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige bestyrelsen til på vegne af Vejle Tennis Klub at 
etablere en selvstændig enhed og derigennem indgå aftale om at bygge tennishal, tennis-
experium og paddletennisbaner. 
Bestyrelsen sender information om halprojektet ud til medlemmerne senest tre dage før 
generalforsamlingens afholdelse.   

c) Forslag fra Poul-Erik Jensen om anvendelse af banemand. 
 

6) Valg af 2-4 aktivt virkende bestyrelsesmedlemmer 
 
Bestyrelsen består i 2019 af: 
 
Tine Walldén Jespersen, formand (valgt d. 27. okt. 2016 og 13. november 2018) 
Benjamin Ejlersen (valgt d. 27. okt. 2016 og 13. november 2018) 
Jens Ole Ambjerg (valgt d. 6. november 2017) 
Torben Malmkjær (valgt d. 6. november 2017) 
Tidligere suppleant Ulrik Jansen (indtrådt i august/september 2018 for Klaus Abel (valgt 6. 
november 2017) 
 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg: 
 
Torben Malmkjær (modtager genvalg) 
Ulrik Jansen (modtager genvalg) 
Jens Ole Ambjerg (modtager ikke genvalg) 
Benjamin Ejlersen (ønsker at udtræde) 
 
 

7) Valg af 2 revisorer  
8) Valg af 2 suppleanter  
9) Eventuelt 
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Ad 1: Valg af dirigent 

Henning Brogård Tarp blev af generalforsamlingen foreslået som dirigent, og blev valgt som dirigent. 
 
Henning Brogård Tarp konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt varslet og indkaldt. Han erklærede 
herefter generalforsamlingen for lovlig og beslutningsdygtig. 

Ad 2: Formandens beretning 

Formanden fremlagde følgende beretning: 

Det har igen været et år med stor aktivitet i klubben, og et år, hvor vi har fastholdt vores gode 
medlemsfremgang. 
 
Det høje aktivitetsniveau har igen bl.a. været hjulpet på vej af de frivillige, der er i klubben. Det er vi i 
bestyrelsen rigtig glade for. Vi har igen i år arbejdet med en frivilligliste, der tæller små 20-30 medlemmer, 
hvor hver især har lagt frivilligt arbejde. Det vil vi gerne takke de frivillige for! Vi håber, at de i det kommende 
år vil deltage i arbejdet igen. 
 
Vi har fastholdt samme medlemsantal som sidste år på denne tid (og lidt til). Vi er 271 i år mod 270 sidste år. 
Men vores medlemsskare har ændret sig. På juniorsiden er vi gået frem (og vi er gået tilsvarende tilbage på 
seniorsiden). Vores system giver desværre ikke mulighed for at se, hvem der ikke længere er medlemmer af 
klubben, men vi kan selv konstatere, at vi havde flere medlemmer, der er taget til Århus og København for at 
videreuddanne sig, og vi kan se, at det er ”tyndet lidt ud” i medlemmer over 80 år. 
   
Af de aktiviteter og tiltag, der har været i klubben i år, vil jeg gerne fremhæve nogle enkelte, som vi ser som 
positive: 
 

• Vi har fået nyt banelys på bane 1 og 2 samt nu også lys på bane 3. 

• Vi har ansat Sebastian Mikkelsen i en 20 timers cheftrænerstilling. Det har været en stor lettelse for 
bestyrelsen at have nogen, der tager ansvaret for træningens kvalitet og holdoprettelser, m.v. Vi 
hører kun positivt fra forældre, spillere og trænere omkring Sebastian, så vi er virkelig glade for 
samarbejdet. 

• ”Stunt” har fortsat tiltaget med ”kom og spil” for begyndere/let øvede og oplyser, at der nu deltager 
ca. 6 spillere hver gang i dette. Det betyder, at vi nu både har kom og spil for begyndere/let øvede 
og for de mere øvede. Tak for dit arbejde, Stunt. 

• Vi har i samarbejde med ældresagen etableret et ældresagshold. Det betyder, at vi har haft 12 ældre 
udendørs til holdtræning hos Ulrik og vist 9-10 stykker indendørs. Det fungerer godt og bidrager med 
positiv ånd i klubben, så hjertelig velkommen til klubben til ældresagsholdet. 

• Vi har igen i år afholdt 2 sommercamps (i juni og i august), og har haft mellem 30 og 40 deltagere 
hver gang. Det ser vi som en stor succes. I den forbindelse skylder vi specielt Marcus Svendsen stor 
tak for at have forberedt og stået for camps’ne, og til resten af de trænere, der har varetaget dagene. 

• Vi har fortsat afholdt boost-dage, op til flere gange hen over sæsonen. De har været velbesøgte. 

• Vi er også blevet set udenfor Vejle: 
o Vi havde to senior motionisthold med i DTF Cup i år. Det ene hold blev nr. 2 i sin pulje. Vi er 

som klub rigtig glade for at også seniorerne repræsenterer VTK i turneringer. 
o Vores 1. divisions herre hold er stadig aktive. De blev slået med et mulehår om oprykning i 

sæsonens sidste kamp. De arbejder derfor stadig med at udvikle sig. Vi bliver klogere hvert 
år. Vi synes, der er masser af god tennis at se, men vi synes, klubben skal have mere ud af 
arrangementerne, så det vil vi forsøge at tænke ind fremover. 

o På juniorsiden har vi haft 2 JTU-hold, der har dystet i regionsrækken. Et U14 hold og et U16 
hold. Begge hold vandt guld. De er klar igen her indendørs. 

• Vi har afholdt tennis i gågaden igen i år (det skal vi blive ved med – god respons). 

• Vi har arbejdet ekstremt hårdt på at søge fonde til en tennishal, og har haft en lang dialog med 
kommunen herom. Vi er endelig i mål med struktur og finansiering nu. Jeg fortæller om dette senere 
i dag 
. 



 

4. 
 

I fremtiden ønsker vi som bestyrelse at fortsætte den udvikling og de tiltag, vi har igangsat. Det vil vi gøre 
ved at drage nytte af de erfaringer, vi har fra i år, ved at sløjfe de ting, der ikke virker.  
 

• Vi ønsker at fortsætte med frivillig-kræfter i mindst samme omfang som hidtil. 

• Vi ønsker at arbejde videre for, at der udendørs ved årets slutning er mere banetid til alle. Vi har nu 
etableret godt lys på 3 af banerne. Det har hjulpet. Men vi ønsker, at holdtræningerne udendørs 
tager lidt mindre banekapacitet fra 18-20. Derfor vil vi bede Sebastian om også at indlægge andre 
typer af træning, der muliggør dette. Der har været utilfredshed med manglende banetimer på 
bestemte tidspunkter hos nogle medlemmer, og vi ønsker virkelig at komme det til livs. Vi vil derfor i 
foråret etablere et talerør for disse seniorer, og bede Sebastian om at have en grundig dialog med 
dem, inden træningerne planlægges. Det bør være muligt at få enderne til at nå sammen på god vis! 

• Vi vil fortsætte med juniorudviklingen både på trænings- og turneringssiden. Vi ønsker at 
markedsføre os endnu mere og tiltrække flere juniorer. Det samme på seniorsiden. 

• Vi vil fortsætte med at have senior-elitehold (altså 1. division/elitedivision herrer og 1. division 
damer). Vi vil fortsat have fokus på sponsoraterne, da vi kan se, at de fortrinsvist kommer ind, fordi vi 
slår på at have top-klasse turneringshold. 

• Vi vil arbejde for, at der kommer flere indendørs banetimer til gavn for både holdspillere og 
motionister. Dette kan kun ske ved etablering af nye baner i Vejle. Vi ønsker at dette lykkes i starten 
af 2020. 

• Vi skal have fundet en løsning på at aflaste Torben fra bane-pleje området. Frivillig hjælp har 
desværre ikke været tilstrækkeligt. Der er lagt op til en drøftelse af dette senere i dag. 
 

Alt i alt et godt år, synes vi, med mere liv i klubben. 
 
Diverse spørgsmål og kommentarer til formandens beretning: 
 
Der blev foretaget en længere drøftelse, som både indeholdt forhold omkring formandens beretning, men 
mest omkring det kommende år, budget og aktiviteter. Sidstnævnte drøftelser er angivet i summarisk form 
under pkt. 4 (budget), hvor de referatmæssigt hører til.  
 
Der blev spurgt ind til, om det er bestyrelsens holdning at der skal være en banemand? Om det er 
bestyrelsens opfattelse at medlemstallet på 271 er godt nok for nu eller skal det fremadrettet ses som et 
minimum? Hvor meget Sebastian Mikkelsen får i løn og hvad hans konkrete arbejdstimer i klubben er? Dette 
bør være tilgængelige for forsamlingen.   
 
Bestyrelsesmedlem Torben Malmkjær tog ansvar for den forringede banepleje i år. Bestyrelsesmedlem Ulrik 
Jansen oplyste, at bestyrelsen selvfølgelig skal lytte til medlemmerne omkring en banemand men økonomisk 
skal det hænge sammen. Formand Tine Walldén Jespersen oplyste, at det er bestyrelsens holdning, at der 
skal være en banemand, som Torben kan sætte i arbejde, men det bliver inden for de økonomiske rammer, 
der er fremlagt i budgettet – og der er afsat penge til det. Vedr. medlemstal anså bestyrelsen fremgangen i 
juniormedlemstallet som meget tilfredsstillende, og at VTK som klub må forvente et frafald af de aller ældste 
spillere, som der er en del af i klubben, nu og i de kommende år. Det er helt naturligt. Bestyrelsen ønsker og 
arbejder for fortsat medlemsfremgang. Bestyrelsen vil også have et øget fokus på aldersgruppen 25-50-årige 
i det kommende år. Sebastian Mikkelsens løn blev oplyst, og at dette svarede til 20 timer ugentligt med en 
fordeling mellem banetimer og administrative timer, og at dette var en rimelig aftale for begge parter. 
Et medlem ønskede en kort redegørelse for tankerne bag fordeling af banetimer mellem motionister og 
holdtræning, og den ønskede koordinering med cheftræner Sebastian Mikkelsen?  
 
Formanden oplyste, at det er tanken at seniormedlemmerne finder sammen og tager en konstruktiv dialog 
med Sebastian Mikkelsen vedrørende planlægning og fordeling af banetider, så der findes gode løsninger – 
det bør kunne lykkes, så alle finder fordelingen rimelig. Sebastian indkalder til møde. Planlægningen 
forventes påbegyndt marts måned.  
 
Lars Jespersen meldte sig frivilligt til at drøfte banetider. Dette blev noteret. 
 
Et medlem ønskede udmelding i forhold til sociale arrangementer i bedre tid. Bestyrelsen var enig.  
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Ad 3: Udvalgsberetninger  

Ingen udvalg og derfor ingen beretninger.  

Ad 4. Aflæggelse af regnskab, forelæggelse af budget 

Regnskabet, som var udsendt på forhånd, blev fremlagt af formanden, som tillige er vikarierende kassér.  

Det blev oplyst, at budgettet for 2018/2019 overordnet set er blevet fulgt og udviser et rimeligt resultat. I 
foråret blev der søgt om ”lokaletilskud” fra kommunen til leje af tennishallen, da lejen hertil var blevet 
markant dyrere i 2018/2019. Der er endnu ikke svar herpå. Dette indgår derfor ikke i regnskabet. Det 
betyder, at regnskabet kan blive forbedret med et markant tilskud, hvis ansøgningen senere imødekommes. 
Dette er dog langt fra sikkert. 

Et medlem spurgte ind til tilgodehavende poster – Hvor sikre er de? Formanden oplyste, at bestyrelsen anså 
posterne for rimeligt sikre. Det er normalt i september måned, at de fleste sponsorater fornys, og derfor når 
ikke alle at komme ind inden udgangen af måneden.   
 
Der blev spurgt ind til, hvad er holdningen til det økonomiske omkring træningshold? Formanden gennemgik 
tallene og oplyste, at billedet efter bestyrelsens opfattelse ser rimelig fornuftigt ud, idet indtægter ca. 
balancerer med trænerudgifter. Der er dog ikke medregnet udgifter til hal-timer, men de kan ses som 
”finansieret” via juniorkontingentet. Der er i øvrigt både junior- og seniortræning. Det følger nogenlunde 
budgettet, og bestyrelsen finder at den økonomiske balance er fornuftig. Herefter var der en længere 
drøftelse af, hvorvidt der blev brugt for mange penge på træningen og hal-udgifterne. Forskellige 
synspunkter blev ytret.  
 
Formanden bemærkede endvidere, at der var afholdt en omkostning på nyt og mere banelys, som ikke var 
afsat i budgettet, men som bestyrelsen alligevel havde formået at få ind uden at budgettet kom til at skride. 
 
Der var tillige en drøftelse af udgifterne til 1.divisionsholdet og den sportslige satsning på det. 
Bestyrelsesmedlem Ulrik Jansen oplyste, at bestyrelsen har erfaret, at både sponsorer og juniormedlemmer 
er nemmere at værge med sportslig satsning/prioritering omkring 1. divisionshold. Formanden oplyste, at 
bestyrelsen har fået sponsorater for 55.000, som skal tænkes ind i 1.divisions-budgettet. Dvs. udgiften til 
holdet er noget mindre, end de tal, forsamlingen drøfter. Desuden oplyste hun, at bestyrelsen havde brugt 
megen tid på at få sponsorater ind, netop fordi divisionsholdet er en af de ting, bestyrelsen ønsker at have 
og at fortsætte med. Der var herefter en drøftelse af, om man mente, at klubben fremover skulle have et 1. 
hold og bruge penge på dette. Se herom yderligere nedenfor under pkt. 4 (budgettet), hvor diskussionen 
rettelig hører til. 
 
Et medlem gav udtryk for, at noget kunne tyde på, at VTK er en pensionistklub. Der skal derfor gøres noget 
for pensionisterne. Formanden oplyste, at bestyrelsen i løbet af året har forsøgt at række ud til seniorerne 
(og pensionisterne) for at høre om og imødekomme ønsker om aktiviteter fra dem. Der var inviteret til et 
konkret møde herom. Få mødte desværre op til det inviterede møde, og meget få havde ønsker. De fleste 
ønskede blot at passe sig selv med de spillere, de nu var sammen med. Hun opfordrede derfor til, at man 
kommer og siger det til bestyrelsen, hvis man har ønsker. Bestyrelsen er altid lydhør.  

Regnskabet blev efter fremlæggelsen og diskussionen godkendt. 

Budgettet, som var udsendt på forhånd, blev mundtligt fremlagt. Det blev fremhævet, at der var lagt op til 
følgende væsentlige ændringer i forhold til sidste års budget: 

 
- Forøgelse af indtægter og udgifter for træning (men stadig så det løber rundt) 
- Ansættelse af en banemand nogle timer ugentligt, således at banerne kan holdes pæne (indlagt i 

baneplejeudgifterne) 
- Forøgelse af udgift til leje af tennishal 
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Budgettet for 2020 blev endvidere uddelt sammen med realiserede tal fra det forgangne år. Budgettet blev 
gennemgået. Der henvises til Bilag 1. 

Diverse spørgsmål og kommentarer til budget for 2020: 

Der var en længere diskussion af, hvorvidt man mente, at klubben skulle fortsætte med 1. divisions 
satsningen. Bestyrelsen oplyste, at de ønskede at fortsætte hermed i henhold til budgettet, idet bestyrelsen 
så det som en vigtig del af klubudviklingen – på flere niveauer. Det blev endvidere oplyst, at det fratrukket 
sponsorudgifter kostede det ca. 30.000 kr. i det forgangne år at drive divisionstennis i VTK. 
 
Drøftelsen gik på, at dem, der var imod mente, det var for dyrt og at der ikke var tilstrækkelig med interesse 
for det, og at det ikke var med til at udvikle klubben, at VTK ikke skulle være en elitedivisionsklub men kende 
sin plads, og at pengene i stedet for skulle bruges på andre tiltag. At VTK ikke skulle efterligne Give. 
 
Dem, der var for, var ikke enige i kritikken af den sportslige satsning. Det blev nævnt, at det var med til at 
udvikle klubben og skabe opmærksomhed både i og uden for tennisverdenen. Det blev nævnt, at juniorerne 
følger med i 1.divisionsholdets resultater og det skaber motivation blandt de unge. De bløde værdier må 
heller ikke negligeres. At Give har haft gedigen juniortilgang, fået megen opmærksomhed og sponsorer og 
positiv omtale, og at det gavner VTK at tænke stort. 
 
Formanden og bestyrelsesmedlem Ulrik Jansen bemærkede, at det var fint at høre alles holdninger. 
Bestyrelsen har valgt at tegne en retning for klubben, og vi er alle ikke enige. Men vi skal se overordnet på 
det – ønsker man at VTK er en klub i udvikling med den af bestyrelsen anlagte linje, eller ønsker andre at 
lægge en anden linje og indtræde i bestyrelsen og arbejde herfor. Bestyrelsesmedlem Torben Malmkjær 
tilføjede, at bestyrelsen mener, vi som tennisklub skal kunne rumme det hele – bredde og elite og alle aldre.  
 
Nogle medlemmer bemærkede, at nuværende bestyrelse forsøger at skabe udvikling og fremgang i klubben 
qua deres overbevisning til både 1. divisionsholdet og juniortræningen, og at man bør bakke op herom, 
medmindre man selv vil tage bestyrelsesarbejdet på sig. Andre mente, at man bør se det store billede og 
vurdere, om man overordnet kan tiltræde bestyrelsens linje, i stedet for detaildiskussioner. 
 
Udgifter til banemand blev også drøftet indgående. Bestyrelsen oplyste, at der var afsat penge til banemand 
i de 60.000 til banepleje, og at bestyrelsen vurderer, at det er tilstrækkeligt omfang. 
 
Der var enighed om, at man som klub skal se lækre ud bl.a. ved gode baner.  
 
Bestyrelsesmedlem Torben Malmkjær opfordrede stadig til at alle tager et almindeligt ansvar for banernes 
tilstand, når de spiller, for hvis alle eller bare nok medlemmer hjælper til, så kan vi sagtens opretholde et 
pænt og rent tennisanlæg. 
 
En gruppe medlemmer var uenige i, at frivillige kræfter skulle bruges herpå, og det lå dem meget på sinde, 
at banemand blev ansat.  
 
Der var enighed om, at banemand skulle ansættes, og punktet blev derfor lukket ved det.  
 
Formanden bemærkede, at bestyrelsen ikke altid har vished om kritik af baneforhold og opfordrede til, at 
man tager fat i Torben undervejs.  
 
Det blev af to medlemmer foreslået at foretage en decideret afstemning om budgettet. Et andet medlem 
bemærkede, at hvis man ikke ønsker at bidrage i bestyrelsen, skal man ikke forkaste budgettet. Vigtigt at alle 
forholder sig til dette, hvis man ønsker at stemme. Et andet medlem var uenig i denne præmis. 
 
Budgettet blev taget til afstemning. 19 stemte for og 1 stemte imod. Budgettet godkendt med Punkt 5.C i 
indkomne forslag som forudsætning. Dette var dog allerede indlagt i budgettet, idet der under de 60.000 kr. 
til anlæg og faciliteter skal der være plads til en banemand.  

5. Indkomne forslag 
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Dirigenten konstaterede at der forelå 3 rettidigt indkomne forslag.  

a. Forslag fra bestyrelsen om at juniormedlemmer skal have stemmeret.  
 
Bestyrelsen oplyste, at der opleves et ønske om at juniorer samt deres forældre kan deltage 
aktivt politisk og blive hørt, og at bestyrelsen indstillede til dette, da en stor del af medlemmerne 
var juniorer.  
 
Begge vedtægtsforslag blev taget til afstemning: 7 stemte for og 11 imod første ændringsforslag. 
Forslaget blev dermed ikke vedtaget. 8 stemte for og 11 imod andet ændringsforslag. Forslaget 
blev dermed ikke vedtaget.  

 
b. Forslag fra bestyrelsen om at bemyndige bestyrelsen til på vegne af Vejle Tennis Klub at 

etablere en selvstændig enhed og derigennem indgå aftale om at bygge tennishal, tennis-
experium og paddletennisbaner. 
 
Bestyrelsen havde sendt information om halprojektet ud til medlemmerne tre dage før 
generalforsamlingens afholdelse.  
 
Formanden indledte punktet med at redegøre for projektet samt forløbet. Bestyrelsen ønskede 
at forsamlingen godkender modellen og så kommer der yderligere information på et senere 
tidspunkt, når bestyrelsen har arbejdet videre. Det er vigtigt for den videre proces at bestyrelsen 
har opbakning og mandat til at gå videre. 
 
Bestyrelsen understregede, at klubben var meget heldig, at private erhvervsfolk/aktører vil 
hjælpe med finansieringen ved at padel-tennis-delen indtænkes som privat investering. Det skal 
klubben virkelig være glad og taknemmelig for.  
 
Bestyrelsen oplyste også, at de på tennisklubbens vegne har forsøgt at søge fondsmidler selv. 
Der er opnået over 1 mio. Kommunen har i mere end 5 år ikke villet give penge til sådan et 
halprojekt, men er nu med ved at ville levere grund og kommunalgaranti. Lige nu har vi en 
løsning, der er økonomisk realiserbar. Bestyrelsen vil derfor gerne have generalforsamlingens 
opbakning til at arbejde videre med projektet og den fremlagte model for herefter at blive mere 
konkret.  
 
I forbindelse med formandens redegørelse for set-up’et bemærkede bestyrelsesmedlem Ulrik 
Jansen oplyste, at bestyrelsens prioritering har været at sikre klubben økonomisk. Klubben skal 
ikke lide tab – derfor ”safety first”. Konstruktionen bliver lavet så underskud ikke kan gå tilbage til 
klubben. 
 
Der blev stillet en række spørgsmål, som bestyrelsen besvarede: 

- Får klubben økonomisk gevinst på padel-delen? Ikke umiddelbart/direkte. Ellers skal 
VTK være villige til at gamble.  

- Hvad bliver kontingentsammensætningen? Vi har ikke lagt os fast på noget omkring 
kontingentsammensætning. 

- Er vi tennisklubben som forening forpligtet økonomisk? Nej, det bliver i en selvstændig 
enhed. 

- Skal medlemmerne være forpligtet til at bruge den ”nye” hal? Nej, medlemmerne vælger 
at bruge den hal, de ønsker. 

- Forventes der at padel-delen vil tilføre nye klubmedlemmer? Ja 
- Er bygge-projektet realistisk. Det virker lavt sat?! Ja, og ja det er lavt sat. Der er 

indhentet mange tilbud, og det gør byggeriet af tennisdelen væsentligt billigere, at man 
laver det i samme bygning som padel-tennis-delen. 

- Er der tale om tilbud eller overslag? Tilbud. Bemærk det er uden 
omklædningsfaciliteter/toilet. 

- Er det korrekt forstået at der er givet en garanti og hvad med ekstra/forøgede 
anlægningsomkostninger? Ja, der er givet en kommunegaranti på 2 mio kr. Der er ingen 
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ekstra anlægningsomkostninger indregnet, da kommunen har lovet at lever en grund, 
hvor der ikke skal etableres ekstra sandpude eller lignende. 

- Hvilken styreform er tiltænkt i den nye enhed? Det kan vi ikke svare på endnu, men der 
skal nok komme en redegørelse, når vi er længere. 

Efter bestyrelsens oplæg og besvarelse af spørgsmål, tog VTH-formand Henning Tarp 
ordet, og bemærkede at VTH vil fortsætte som nu. VTK’s halprojekt vil betyde et større 
udbud af baner, og det er der virkelig brug for. VTH og VTK har begge imødekommet en 
løsning med flere baner, men ikke været enige om, hvordan et halprojekt skulle drives.  

Der blev givet mandat til bestyrelsen om at arbejde videre med den fremlagte model. 

c. Forslag fra Poul-Erik Jensen om anvendelse af banemand. 
 
Der henvises til punktet behandlet under budget.  

Ad 6: Valg af 2 – 4 aktivt virkende bestyrelsesmedlemmer 

Torben Malmkjær og Ulrik Jansen blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.  

Laust Frandsen og Jan Wilton blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer. Benjamin Ejlersen og Jens-Ole 
Ambjerg udtrådte således. 

Ad 7: Valg af 2 revisorer 

René Skærbæk Nørager og Lars Egeskov Jespersen blev genvalgt som revisorer.  

Ad 8: Valg af 2 suppleanter 

Stunt blev valgt som 1.suppleant. Ingen meldte sig som 2. suppleant. 

Ad 9: Eventuelt 

Punktet gav anledning til nogle generelle kommentarer fra de fremmødte. Ydermere genoptog forsamlingen 

kort diskussionen vedrørende den sportslige satsning og 1.divisionsholdet. 

 

Generalforsamlingen afsluttedes. 

 

Sted:  

Dato: 

 

 

___________________________ 

Henning Brogård Tarp 




