Bestyrelsesmøde tirsdag, den 23. februar 2021.
Kortfattet resumé af bestyrelsens drøftelser og beslutninger:
•

De reviderede regnskaber for 2020 for VST og VSTC blev forelagt bestyrelsen. Årets resultater for VST
og VSTC udviser overskud på henholdsvis overskud på 5 t.kr. og 47 t.kr. I VST’s regnskab er hensat et
beløb på 180 t.kr. til modgåelse af forventede tab i 2021 i forbindelse med Corona-restriktionerne.
Bestyrelsen godkendte de fremlagte regnskaber og budgetter til godkendelse/fremlæggelse på den
kommende generalforsamling.

•

VST har til Lyngby-Taarbæk Kommune fremsendt ansøgning om etablering af ’Padelbaner tæt på
Virum-Sorgenfri Tennisklub og en fysisk udvidelse af indendørsfaciliteterne’. I bekræftelse af at
ansøgning er modtaget, meddeles at ansøgningen vil blive vurderet med henblik på mulig inkludering i
kommunens budget for 2022 eller senere.

•

Lyngby-Taarbæk Kommune har den 8. februar 2021 fremsendt orientering om, at det er besluttet at
inddrage 4 af VST’s tennisbaner (formentlig bane 5-8) i vinterperioden til Hummeltofteskolen og
fodboldklubbens anvendelse ved belægning med kunstgræs og opsætning af bander.
VST undersøger konsekvenser af ovennævnte inddragelse, herunder om det allerede vil blive
effektueret i indeværende forår.

•

Bestyrelsen drøftede spørgsmålet om udbetaling af refusion til sæson-banelejerne afhængigt af
periode, hvor det jf. corona-restriktionerne ikke ville være tilladt at spille i hallen. Der var fra
bestyrelsens side enighed om, at det var rimeligt at tilbyde refusion svarende til nedlukningsperioden,
som pt. fortsat ikke kendes.
Refusionen er et tilbud, som banelejerne kan modtage eller vælge at afslå og således donere beløbene
til klubben. Bliver der tale om fuld refusion af banelejen for hele forårssæsonen er beløbet i
størrelsesordenen 360 t.kr.

•

I lyset af beslutningen om ikke at udsende den sædvanlige marts-udgave af Centre Court udsendes
Indkaldelse til årets generalforsamling til medlemmerne pr. mail bilagt reviderede regnskaber og
lægges endvidere på klubbens hjemmeside.
Af indkaldelsen fremgår bl.a., at bestyrelsen foreslår, at kontingentsatserne for det kommende
tennisår fastholdes uændrede i forhold til satserne, der var gældende i 2020, og at disse opkræves
primo april.
Generalforsamlingen var planlagt til den 18. marts 2021, men udskydes formentlig til maj måned
grundet corona-møderestriktionerne og til når bestyrelsen ved om forsamlingsmulighederne.
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