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Formandsberetning ved Generalforsamlingen 2015
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.
Som noget meget positivt har vi for første gang i mange år haft en mindre tilgang af
medlemmer, dette er meget positivt og vigtigt for alle tennis klubber i Danmark, dog kun
samlet 6 nye medlemmer. Men der er forhåbentligt sat en stopper for tilbagegangen og der
kan fokuseres på yderligere tilgang.
På det sportslige område, så har det i det forgange år været året hvor vi mistede vores plads i
Elitedivisionen, ikke overraskende men alligevel ærgerligt.
Indendørs måtte vi en tur ned i 2 division.
På dame siden blev holdet i 2 division efter en noget ujævn sæson som faktisk startede rigtigt
godt.
På veteransiden skal vi ønske vores nye 60+ hold tillykke med oprykningen til den bedste
række, det bliver spændende at se hvordan de bider skeer med de bedste i år.
Individuelt blev det igen til både guld og sølvmedaljer ved DM.
På Junior siden har vi aldrig haft så mange hold tilmeldt som sidste år, dejligt at se de unge gå
til stålet og skaber liv i klubben.
Vores kære motionister kæmper videre i deres rækker og mon ikke det snart bliver deres tur
til at spille metal hjem?
Derudover har vi høstet rigtig mange individuelle turneringssejre på junior siden i løbet af året
lige fra U8 til U18. Talenterne er her og det skal blive spændende at følge udviklingen.
Så set i lyset det samlede junior arbejde, skal sendes en stor tak herfra til trænere, holdledere,
spillere, og specielt til Jackie og Lars for deres fantastiske arbejde.
På aktivitetssiden har dette år også budt på flere spændende ting end sidste år, og her skal
næves Maratondøgn, Play & Stay, Kronborg Open, Tennissportens dag, alle disse
arrangementer 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, f.eks. var der over 50 personer til spisning fredag aften under Maratondøgnet.
Klubben har også haft gang i flere træningslejre, så der nu er et tilbud for alle aldre, der har
været en tur til Mallorca og Tyrkiet.
Der var samtidig også vores interne For Sjov Turnering, Her skal lyde en tak til holdet bag
denne. Derudover har der været mandagsTræf, 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, nyt tiltag i 2016 vil være OnsdagsTræf de
onsdage hvor der ikke er holdkampe.
Det er med stor tilfredsstillelse at jeg kan nævne vores træner team, som har et godt
samarbejde med bestyrelsen. Michael Mortensen har i år været forbi HTK i løbet af året med
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stor succes, så stor at samarbejdet fortsætter og der er allerede planlang med Michael
Mortensen frem til sommerferien.

Der er kommet flere frivillige fra nogle af de yngre spillere fra tennis skolen, rigtigt godt at se
at der er tilgang på dette område, vi har også lavet nogle sociale arrangementer for disse
spillere med forældre, spil, spisning og hygge.
Regnskabet for 2015 byder på et pænt overskud.
Fremtiden ser som helhed lys ud, dog har vi stadig endnu ingen afgørelse på vores udvidelse
af indendørs - faciliteter, som vi har råbt op om i de sidste ti år og vi skal igen i gang med at
optage dialogen med kommunen. Dette er Top 1 på vores liste og det der kan forhindre den
forsatte fremgang på vores udvikling på alle aldre og områder.
Og ikke for at gentage mig selv igen igen, men 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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