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Formandsberetning ved Generalforsamlingen 2009
Så er vi igen nået til det sted på året, hvor vi skal gøre status på et forgangen år. Et år, som
jeg som formand, synes er gået rigtig godt ikke kun sportsligt, men også aktivitetsmæssigt
samt socialt på tværs af hold og aldre.
Men for at starte med det sportslige, så har dette været året med flest imponerende
præstationer nogensinde i min tid i bestyrelsen, men formentlig også et af de bedste år i
klubbens lange historie.
Vores bedste seniorhold rykkede op både inde til 2. division og ude til 1. division. Klubben har
tidligere været oppe i 1. division, men dette var ”kun” én sæson – så nu er målet at holde sig i
rækken og om et par år rykke videre til Elitedivisionen.
Vi havde gode resultater over hele linjen, dog måtte vores Senior 3 hold forlade
Sjællandsserien, men der er mange unge spillere på vej, så de skal nok komme tilbage igen.
På motionist siden fik vi et hold der blev Sjællandsmestre for første gang i mange år.
Individuelt fik vi også de bedste resultater nogensinde med i alt 5 danske mesterskaber i form
at 3 stk. til Isamarie Sørensen, hvor hun trak Lars Bo med igennem i Mixeddouble og Maria
Jespersen med U18 DM i single inde, samt U18 double ude. Til sidst skal det også nævnes at
Maria Jespersen fik DM bronze i Seniorrækken indendørs.
Derudover har vi høstet rigtig mange individuelle turneringssejre på junior siden i løbet af året
både i U12, 14, 16 og 18, samt sågar nogle i minitennis. Disse er nu i et antal som vi ikke har
set tidligere i klubben historie. Spillere findes i top 10 både i senior og juniorrækkerne.
Så set i lyset af disse sportslige resultater, skal sendes en stor tak herfra til trænere,
holdledere, spillere, og specielt til Jonas og Joachim for deres fantastiske arbejde.
Men resultater forpligter og det giver os forventninger og håb om mere fra denne kant…
På aktivitetssiden har dette år også budt på mange spændende ting, og her skal næves
Maratondøgn, Kronborg Open, DM, Sport-House Junior Cup, som virkelig er med til at holde
klubben i gang – både i kraft af at det bringer penge til vores store ungdomsarbejde, men
også at et stort antal medlemmer deltager. Herved skabes et sammenhold og en klubånd i
samme omgang, som gør det rart at være leder i denne klub.
Der var samtidig også vores interne For Sjov Turnering, Doubleturnering og Klubmesterskaber.
Her skal lyde en tak til holdene bag disse. Derudover har der været FredagsTræf, med en
masse træning indlagt. Her var kæmpe deltagelse fra alle medlemsgrupper og det er rart at se
anlægget komplet fyldt en fredag aften, og der bliver slidt godt på gruset.
Tak til Trænerteamet med Joachim og Søren i spidsen for dette nye tiltag, som jeg er sikker på
fortsætter.
Der skal dog mindes om, at selvom der er mange, der trækker et stort læs omkring de
aktiviteter som vi gennemfører, bliver der trukket hårdt på nogle enkelte i forældregruppen.
Der er nogle som har været med i mange år, så der skal herfra lyde en opfordring, til specielt
de mange nye forældre som er kommet til, om at melde sig til dette arbejde, som både er
sjovt og hyggeligt.
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Det er en rar måde at være sammen med sine børn, og det er med til at skabe de gode
rammer vi har i vores ungdomsarbejde.
Kort sagt: ”Kom med ind i kampen”.
Regnskabet er der ikke så meget at sige om. På trods af at vi blev ramt af at Elite 3000 var i
vanskeligheder, og at det var det eneste punkt i vores budget som ikke kom i hus, blev vi
reddet af overskud på de mange aktiviteter som vi fik gennemført.
Vi blev også ramt på vores haldrift grundet manglende lys og vand fra taget i hallen, men der
er gennemført renoveringer af disse problemer, så lys forude, specielt i Hal B, kan man se
lyset.
Fremtiden ser som helhed lys ud, dog har vi endnu ingen afgørelse på vores udvidelse af
indendørs - faciliteter, som vi har råbt op om i de sidste ti år, men vi håber stadig. Dette er
Top 1 på vores liste og det der kan forhindre den forsatte fremgang på vores udvikling på alle
aldre og områder.
Det er trist at vi ikke kan tilbyde mere end 100 unge tennistræning eller spillemuligheder i hele
vinterhalvåret samt at en stor del af resten af medlemmerne heller ikke har nogle tilbud i 7
mdr. Det er virkelig noget som gør det svært for en klub at fastholde og udvikle klublivet og
spillere.
Men det er lykkedes os at fastholde, og endda øge vores medlemsantal trods disse problemer.
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