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Formandsberetning ved Generalforsamlingen 2008
Året har været præget af masser af forskellige aktiviteter i klubben og helhedsbilledet er et
rigtigt godt år, hvor jeg nu vil nævne en del af disse højdepunkter.
Kronborg Open - 10 ÅR:
Det er nu landets største sommerturnering med deltagere fra U10 op til de bedste herrer og
damer i Danmark, foruden en del udlændinge. Klubben bliver rost for at lave landets bedste og
mest organiserede turnering. I den forbindelse vil jeg gerne takke alle hjælperne og specielt
Jonas og caféen for den store indsats.
DM for Seniorer:
Her er det samme historie: Vi er blevet rost for det bedste DM i mange år, og igen skal jeg
takke alle de frivillige for en formidabel indsats. Caféen og dem som bemandede køkkenet var
med til at lave finaledagen til noget rigtigt stort. Tak til referee Jonas og tak til Henrik Thorsøe,
som viste sig som den store kiosksælger med masser af penge i kassen, da dagen var omme.
Vi har besluttet at forsøge at gentage succesen igen i år.
Maratondøgnet:
Dette var et nyt initiativ, som blev en kæmpe succes, og her vil jeg takke Lars Bo for at være
opfinder af konceptet. Sammen med sponsorudvalget blev en stor succes skabt, samt et
kæmpe overskud, som er med til at sikre klubben fremdrift.
Dagen blev et fantastisk event for alle klubbens medlemmer, både unge som seniorer, som
deltog i afviklingen af de mange partier der skulle spilles for at få penge i kassen. Det var en
fornøjelse at se alle aldre hygge sig hele døgnet.
Sport-House Junior Cup:
Igen en flot turnering for de mindste og igen tak til Jonas og Henrik som var hovedkræfterne
bag denne.
Interne turneringer:
De interne turneringer For Sjov samt klubmesterskaber blev gennemført med succes og Vita
skal takkes mange gange for den store indsats under For Sjov. Det var en herlig dag med
glade deltagere og heftige kampe.
Vi missede i år Inkaen og Fru Sørensens handicapturnering, Det vil være et stort ønske at få
disse gennemført i 2008, da de er henvendt til alle uanset evner og er med til at højne det
vigtige sociale liv i klubben. Her har nye medlemmer også en god mulighed for at blive
inkluderet. Jeg opfordrer nogle frivillige ildsjæle til at træde frem og hjælpe med at
gennemføre disse eller andre lignende aktiviteter.
Turneringssiden:
Vi havde 4 seniorhold, et Veteran 35+, et Veteran 45+, samt 4 juniorhold i kamp i sæsonen,
foruden vores 2 indendørs hold. Samtlige hold klarede sig godt, men desværre missede vores
bedste hold på sidste dagen oprykningen til 1 Division. Men forhåbentlig kommer det i år!
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Trænersiden:
Søren forlod trænerposten i efteråret men heldigvis er Søren stadig at finde på kontoret og på
banerne i klubben, og jeg vil her takke ham for en stor indsats i mange år og forhåbentlig
mange endnu.
Jeg vil også byde Joachim hjertelig velkommen og som alle kan høre er han svensk (fra
Skåne), og med håbløs accent forsøger han sig med det danske sprog. Allerede nu er han vel
integreret og meget vellidt i klubben. Joachim skal have stor tak for indsatsen hidtil. Vi glæder
os og ser frem til det fremtidige samarbejde.
Kontoret:
Kort sagt: Det har fungeret super godt. Tak for indsatsen, Søren!
Fremtiden:
Den ser på nogle områder lidt svær ud. Kommunen har sparekniven fremme og det er svært
at få midler til vedligehold – det er en konstant kamp. Desuden er en af vores
samarbejdspartnere, Elite 3000, i krise. Det betyder, at vi igen i indeværende år skal have et
velfungerende sponsor/aktivitets- udvalg, som kan hjælpe med at skaffe midler til at sikre
vores aktivitetsniveau på specielt Junior siden, som koster en del midler. Vi er med i Elite
3000´s handlingsplan for 2008, men som alle ved fra dagspressen er de pressede, og derfor
bør vi have en plan B i tilfælde af problemer med at modtage det fulde tilskud herfra.
Kort sagt, vil jeg opfordre alle klubben medlemmer til at give en hånd med. Sponsorudvalget
vil helt givet være mere synligt end nogensinde, og jeg skal opfordre juniorerne til at arbejde
hårdt for at slå rekorderne fra sidste Maratondøgn. Disse ting er bydende nødvendige for vores
klub.
Vi vil også ansøge Idrætsudvalget om et rentefrit lån over 10 år til opførelse af en boblehal
over de grønne baner, samt at renovere disse i denne forbindelse. Dette er også et must for
klubbens yderligere fremdrift.
Disse var ordene for året, og herfra skal lyde endnu en tak for indsatsen i 2007. Jeg beder om,
at alle vil yde en indsats og tage arbejdshandskerne på for 2008. Udfordringerne bliver
desværre ikke mindre på grund af de mange besparelser, vi ser fra kommunens side både til
drift og vedligehold. Fra den side kan der ikke ses optimistiske signaler, idet kulturværft,
teater og deslige i øjeblikket sidder i førersædet. Det ser ud til, at idræt er noget som private
firmaer og fitnesscentre skal tage sig af i fremtiden til en ganske anden betaling, og
foreningerne kommer til at lide en stille langsom død i Helsingør Kommune…
Med sportslig hilsen
Formand
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