
 
 

 
 

Bestyrelsesmøde tirsdag, den 19. januar 2021.  
 
Kortfattet resumé af bestyrelsens drøftelser og beslutninger:  
 
 

 Medlemstallet pr. 31.12. er 961 medlemmer mod 959 ultimo 2019. Antallet af seniorer/motionister er 
418 mod 380 ultimo 2019, hvor en del af stigningen skyldes konvertering af ca. 20 vinterspillere til 
motionister. Antal juniorer er efter tilbageholdenhed ved medlemshvervningen 335 mod 352 ultimo 
2019. 
 

 Økonomirapporten pr. 31.12.2020 indeholdende udkast til regnskab for 2020 og budgetforslag for 2021 
blev gennemgået. Det primære resultat for VST udviser et overskud på 187 t.kr., hvilket muliggør 
foretagelse af en hensættelse til afbødning af forventede indtjeningsproblemer i 2021. Bestyrelsen 
besluttede at hensætte 180 t.kr., hvorefter driftsresultatet for VST lander på et overskud på 5 t.kr. 
 
I VSTC er driftsresultatet for 2020 på 47 t.kr. mod budgetteret 55 t.kr. 
 

 Budgetforslaget for 2021 forudsætter et aktivitetsniveau som i et ’normal-år’ og medlemsantal på 
niveau med 2020. Driftsresultatet i VST budgetteres således til et overskud på 17 t.kr. og i VSTC på 15 
t.kr. Forventede nettoændringer til indtægts- og udgiftsforventningerne til 2021 forventes udlignet ved 
hel eller delvis anvendelse af den i 2020 foretagne hensættelse. 
 

 VST har fra årsskiftet hjemsendt de fleste af sine medarbejdere med henblik på efterfølgende at kunne 
søge lønkompensation. Dette betyder, at kun sportschefen og administrationschefen er aktive i klubregi, 
hvor førstnævnte står for den tilladte elitetræning af klubbens dame-divisionshold. 

 
 Afholdelsen af årets generalforsamling, planlagt til 18. marts, er under hensyn til corona-situationen 

usikker, men det besluttedes, bl.a. med revision af klubbens regnskaber, fortsat at arbejde frem mod 
den planlagte dato. 

 
 Klubbens nuværende formand Torsten Foersom fratræder som annonceret på sidste års 

generalforsamling på den kommende generalforsamling og bestyrelsen forventes at indstille Claus 
Bøhm, der som gæst i de forløbne år har deltaget i bestyrelsesarbejdet, som ny formand. 

 
 Øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har givet tilsagn om at fortsætte i bestyrelsen. 

 
 Bestyrelsen besluttede i lyset af den reducerede aktivitet i corona-perioden ikke at udsende den 

planlagte marts-udgave af Centre Court, men opfylde kravet om offentliggørelse af regnskab og budget 
ved udsendelse af mails til medlemmerne og offentliggørelse på VST’s hjemmeside.  
 

VST’s Bestyrelse 14.02.2020 
 

 
 


