
Referat af  

Ordinær generalforsamling i Vordingborg Tennisklub 

Lørdag den 20. marts 2021 kl. 14.00 

Afholdes på Vordingborg Tennisklubs anlæg (udendørs). 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetæller.  

Erik Møller Jensen blev valgt som dirigent og stemmetæller. 

2. Beretning fra formanden (beretningen kan ses på VTKs hjemmeside). 

Peter Rigbolt berettede kort om et godt tennisår i VTK 2020 – trods og pga. Corona. 

Hele beretningen kan læses på hjemmesiden. 

3. Godkendelse af regnskab for 2020. 

Ole Pedersen orienterer om Resultatopgørelse for 2020 samt forslag til budget 2021.  

Bemærkninger 2020: 

Indtægter: Kontingentet højere end forventet, grundet øget medlemstal. Vi har haft 

flere indtægter på baneleje, grundet stor aktivitet af ikke medlemmer. 

Skoleaktiviteten har næsten været ikke eksisterende i 2020. Vi har fået højere 

kommunale tilskud – udregning og kriterier varierer fra år til år. 

Udgifter: Bolde + diverse indeholder også køb af grill og bænke (i 2019 var der også 

boldmaskinen). Vedligeholdelsesudgifter til skotrender, herrernes baderum og 

oprettelse af banerne oversteg budgettet, men det var nødvendigt og der var rigelig 

luft i økonomien. Det betød samlet et underskud i 2020 på kr. 13648,- 

Budget 2021: 

Indtægter stort set som i 2020. 

Udgifter: Træning forhøjes pga. planlagt vækstaftale og øget træningsaktivitet. 

Vedligeholdelse tilbage til normal. Der sættes et beløb af til regnsskabsmodul til den 

nye kasserer.  

Det giver et overskud på 44.300 kr. 

 

 



4. Vedtagelse af budget og kontingent for 2021. 

Kontingentforslag 2021 

Juniorkontingent (6-21 år) ændres til ungdomskontingent (6-25 år)  kr. 500,- 

fastholdes. 

Seniorkontingent fastholdes på     kr. 1150,- 

Familiekontingent (max. 2 seniorer + hjemmeboende børn til og med 25 år) 

      Kr. 2300,- 

Passivt medlemskab     kr. 150,- 

Nye medlemmer 2021 (250 kr. for prøvemedlemsskab i maj incl. låneketsjer + 

træning i maj. Ønsker nye medlemmer at fortsætte deres medlemskab betales 1.juni 

det resterende (senior 900 kr) (ungdom 250 kr) og man modtager en ny ketsjer. 

5. Forslag fra bestyrelsen om reviderede vedtægter for Vordingborg Tennisklub. 

Peter Rigbolt orienterer om ændringer i vedtægterne, som primært omhandler 

tegningsretten og sammensætning af bestyrelsen. Bestyrelsen har indtil nu bestået 

af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Dette ønskes ændret til 7 

bestyrelsesmedlemmer, da suppleanterne har indgået på lige vilkår med de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer, men ikke har haft stemmeret. Ydermere er der tilføjet at der 

kan indkaldes til virtuel Generalforsamling, hvis vi skulle stå i lignende situationer 

som i år. Vedtægterne kan læses på hjemmesiden.  

De nye vedtægter godkendes med 17 stemmer for og 1 i mod. 

(Forslaget fremsendt til bestyrelsen 15/1-21 og kan ses på VTKs hjemmeside.) 

6. Valg til bestyrelsen: (i henhold til nye vedtægter) 

 Formand   (vælges i lige år)  Stine Beck Petersen 

 Næstformand  (vælges i ulige år) Lars Vestergaard 

 Kasserer   (vælges i ulige år) Ulrich Fredskov 

 Sekretær   (vælges i lige år) Jonas Anderson 

 Bestyrelsesmedlem 5 (vælges i lige år) Christian Brorsen 

 Bestyrelsesmedlem 6 (vælges i ulige år) Johannes Hemmingsen 

 Bestyrelsesmedlem 7 (vælges i lige år) Erling Nielsen 



Valg af to revisorer for henholdsvis ét og to år.   

Caroline Stricker Jørgensen vælges for 1 år  

Morten Lynge Andersen vælges for 2 år. 

7. Kort orientering om ”Fremtidens tennisanlæg” i Vordingborg by v. Christian Brorsen. 

Gennem en del år har vi oplevet at baner og klubhus synker. Vi ligger 1 meter under 

vandoverfladen og vi kan intet gøre ved de forandringer der sker, dvs. det er en 

stakket frist at vores anlæg kan blive på denne skønne lille plet. 

Christian kigger på mulighederne for at skaffe penge til et nyt anlæg. DTF, DGI og 

Lokale- og Anlægsforeningen har lavet en stor rapport om Fremtidens Tennisanlæg 

men der er endnu ingen der har anlagt Fremtidens Tennisanlæg. Christian har 

snakket med DGI og Lokale- og Anlægsforeningen og de er vilde med idéen om at 

Vordingborg skal have tegnet og anlagt det anlæg, der kan vises frem for andre 

klubber når de går med tanker om nyt anlæg. Hvis projektet er ambitiøst nok, så 

giver DGI og Lokale- og anlægsfonden gerne penge til projektet. Vi skal have lavet 

tegninger, fundet den rigtige placering og søgt fonde, så vi ikke skal ud og låne en 

masse penge. Klubbens medlemmer bliver selvfølgelig inddraget i projektet 

undervejs. Christian hovedopgave i bestyrelsen bliver projektet om et nyt anlæg. De 

øvrige medlemmer skal i mellemtiden sørge for at køre klubben videre på vores 

nuværende anlæg. 

8. Eventuelt. 

Stor tak til den afgående bestyrelse for mangeårig indsats. 


