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Formandsberetning ved Generalforsamlingen 2017
Så er vi igen nået til at status på et forgangen år. Et år, som jeg som formand, synes er gået
rigtig godt ikke kun sportsligt, men også aktivitetsmæssigt og socialt på tværs af hold og
aldre.
Det har også været et spændende år med udskiftninger i trænerstaben og i bestyrelsen. Vi har
nu en sund blanding af erfarne og nye kræfter, så vi har et godt udgangspunkt for at
iværksætte nye aktiviteter, der kan skabe mere fremgang og resultater i klubben.
På det sportslige område har vi haft et godt år. Damerne bevarede sin status som
divisionshold, vi har haft mange individuelle sejre til juniorerne, 50+ holdet rykkede op, 60+
gjorde det meget fint i den bedste række. De eneste der ikke rigtigt fik det til at spille var 1.
holdet hos herrerne.
På Juniorsiden har vi aldrig haft så mange hold tilmeldt som sidste år, dejligt at se de unge går
til stålet og skaber liv i klubben.
Talenterne er her, og det skal blive spændende at følge udviklingen.
Her skal sendes en stor tak herfra til trænere, holdledere, spillere, og specielt til Jackie, Mette,
Cornelia og Lars for deres fantastiske arbejde.
Vores kære motionister kæmper videre i deres rækker og mon ikke det snart bliver deres tur
til at spille metal hjem?
På aktivitetssiden har dette år også budt på flere spændende ting end sidste år, og her skal
nævnes Mandags-Træf, Onsdags Open, Kronborg Open, junior fællesspisning osv. 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 og
sammenholdet i klubben bliver både plejet og bedre.
2016 træningslejren gik til Mallorca og det med succes.
Der var samtidig også vores interne For Sjov Turnering, Her skal lyde en tak til holdet bag
denne.
Det er med stor tilfredsstillelse at jeg kan takke vores træner team, som har et godt
samarbejde med bestyrelsen.
Regnskabet for 2016 byder på et overskud på ca. 13.000 kr., hvilket må betegnes som
tilfredsstilende.
Fremtiden ser som helhed lys ud, på trods af en mindre medlemstilbagegang i et 2016, hvor vi
har brugt kræfterne på at få trimmet basisorganisationen. Men nu er den på plads, så vi kan
investere i en fremtid med fremgang.
Bestyrelsen arbejder på udvikling af klubbens tilbud og intensivering af markedsføringen i
2017 ud fra devisen ”Mere Tennis Avler God Tennis Avler Mere Tennis”.
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Det ser ud til, at vi i 2016 har fået den længe ventede afklaring med hensyn til klubbens
beliggenhed. Vi har fået oplyst, at vi skal flytte til Blokhusvej inden for de næste to år.
Det er dog fortsat et problem, 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.
Vi har desværre ikke konkret udsigt til udvidelse af indendørsfaciliteterne i forbindelse med
flytningen, men vi har gode kræfter i klubben, der fortsat arbejder på en løsning, som er en
forudsætning for at tilbyde tennis som helårssport i Helsingør Kommune.
Klubben har 100 års fødselsdag i 2017. Det vil vi blandt andet markere ved standerhejsningen
30. april og med aktiviteter henover sommeren. Og så kan vi jo ønske os en hal-gave fra
kommunen i den anledning…
Med sportslig hilsen
Formand
Søren Hanager

