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Formandsberetning ved Generalforsamlingen 2012
Så er vi igen nået til det sted på året, hvor vi skal gøre status på et forgangen år. Et år, som
jeg som ny 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 mange imponerende
præstationer, og formentlig også et af de bedste år i klubbens lange historie.
Vores bedste seniorhold vandt Bronze ved medaljespillet for hold i landets bedste række
”Elitedivisionen”, 1 holdet rykkede yderligere op i 1 division indendørs. 2 holdet indendørs
rykkede op i sjællandserien.
Individuelt fik vi også rigtig gode resultater med blandt andet Philip Ørnø der vandt DM
indendørs.
Til sidst skal det også nævnes at Maria Jespersen har startet en karriere som fuldtids
professionel.
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 Lars 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, Play & Stay, Kronborg Open, Sport-House Senior Cup, 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 der er et stort antal medlemmer der 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. Her skal lyde en tak til holdet bag
denne. Derudover har der været MandagTræf, med en masse træning indlagt. Her var kæmpe
deltagelse fra alle medlemsgrupper og det er rart at se anlægget komplet fyldt en mandag
aften, og der bliver slidt godt på gruset.
Vi fik en ændring i træner teamet i 2011, da Joachim Bengtsson valgte at forlade klubben. Vi
valgte at ændre lidt i konceptet omkring træner teamet, vi ansatte Lars Laybourn som ikke har
den samme tennis træner erfaring som Joachim, men til gengæld har meget stor lokal
tilknytning til både klubben og Helsingør, dette betød så også at vi kunne lave en aftale med
Andrew Burgess, en meget kendt og anerkendt træner coach indenfor tennis verdenen. Dette
må siges at have været en kæmpe succes, så stort velkommen til Lars og Andrew.
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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Regnskabet er der ikke så meget at sige om. 2011 byder på et mindre underskud, som skyldes
at vi havde et træner skifte i 2011 samt en ændring i afregning af baneleje til Helsingør
kommune.
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 dog haft en dialog med
kommunen og håber der kommer en afklaring her i 2012. 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.
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