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Beretningens indhold
. Beretningens form - nu for 3. gang!

. Årets gang i bestyrelsen
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. Træningen med Hispanic Tennis

. De sportslige resultater

. Aktivitetsniveauet og klubbens sociale liv

. Hædrende omtale
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Beretningens form

Dette her bliver så 3. BaflB, hvor beretningen
foreligger i form af en PowerPoint-præsentation.

Der er et antal trykte eksemplarer til uddeling, og

efter generalforsamlingen vil beretningen være at
finde på hjemmesiden.
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Et tilbageblik på sidste års beretning:
. Efter at have gennemset sidste års beretning kan

formand og bestyrelse konstatere, at vi i det
altovervejende kunne genanvende de samme
emner i år - men ikke et ord om team
Vestegnen !

. Der er dog nogle andre ting, der presser sig på,

og det slår igennem på rækkefølgen og
prioriteringen.
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Årets ga ng i bestyre lse n /1,
. Der har været afholdt ca. 1 bestyrelsesmøde pr.

måned, og vi har kunnet træffe næsten alle
beslutninger i enighed. Arbejdsklimaet i

bestyrelsen har været glimrende.
. Ikke desto mindre har Jesper Kragh, Lene Seider;

Anders Meinild og Hans Henrik Jensen af meget
varierende årsager ønsket at udtræde af
bestyrelsen i forbindelse med dagens
generalforsamling.
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Årets gang i bestyrelsen /2
. I den forbindelse vil jeg gerne henvise til den

udsendte kommunikation - men faktum eL at vi

i aften senere skal diskutere, hvordan vi

kommer videre med bestyrelsesarbejdet.
. Vil DU påtage dig et ansvar?

Tik Tennis - beretning vedrørende 2013
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Ferrero Equelite Cup

. I den store sammenhæng var
juniorturneringen i juni årets begivenhed

. Godt vejr; nærmest overskud af frivillige,
perfekt planlægning og udførelse - jo, vi kan

godt finde ud af den slags i TIK Tennis.

. Det bliver jo heller ikke ringere af, at der også

var økonomisk sammenhæng i tingene.
. Vi har (desværre?!) ikke fået en

tu rneri ngstermin 2O!4.
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$t? Herre i eget

. Det udendørs træklubhus på anlægget er vores,

hvilket vi kan være glade for, selv om det formelt
er 0 kr værd.

. Vi har eller rettere havde nok lykkeligt glemt, at

det ikke betyder; at banerne Iigeledes er vores.

. Det blev vi mindet om, da Taastrup Tennis Klub så

dagens lys og indtog bane 4.

. Der bliver nok ikke mindre af den slags fremover.
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Træningen i 2013

. Sidste år konkluderede bestyrelsen, at
træningen med Hispanic Tennis i 20L2 havde

været så vellykket, at vi med sindsro kunne
vælge at indgå i et tilsvarende samarbejde for
20L3, hvilket vi så gjorde, dog med diverse

tilpasninger i timetallet - der i parentes

bemærket er fulgt op med yderligere en

tilpasning primo 2014.
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Træning fremadrettet

. Spørgsmålet er nu, om konklusionen for resten

20L4 og fremover ska! være den samme.

. På grund af usikkerheden om vores fremtidige
bestyrelse er der i den seneste kontrakt indbygget

en mulighed for at udtræde pr U5.
. Skal vi gøre brug af den?
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Fakta og formodninger
ved rørende træning

. Vi har begrænsede økonomiske ressourcer.

. Vi ved, hvad vi har; men ikke, hvad vi får.

. Er der lidt metaltræthed?

. Får vi det, som vi betaler for?

. Der SKAL være et træningstilbud til alle
interesserede.
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De sportslige resultater
. lgen må det siges, at resultaterne overordnet set

var på det jævne i det forgangne år.

. Vi har ikke stillet mange hold, og ingen af dem
har udmærket sig særligt.

. lndividuelt har der været et enkelt superresultat,
idet Charlotte Jacobsen efter et års forglemmelse
atter blev dansk mester i damesingle for
veteraner.

Ti(Terni! t'sr.lili.gvedrdrerde 201:
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Aktivitetsniveauet
Vi har gennemført en række af de faste
arrangementer såsom KM, Grevinde-deltagelse,
FirkløverturnerinB, Tennissportens Dag, mens

andre - tænk på onsdagsturneringen -
endegyldigt er afgåede ved døden. Det virker
som om, at mange kun mØder op, hvis der er
bundet noget socialt i enden på arrangementet -
og det koster såve! penge som frivillige.

Til gengæld er anlægget med klubhus blevet
brugt til aktivitete; der kun rummede mindre
tenniselementer. Det skaber Iiv, om ikke andet!
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Det kommende år
. Blandt andet grundet usikkerheden om

bestyrelsen er der ikke planlagt særlige
arrangementer for den kommende sæson,

men gode id6er modtages gerne.

. Det skal fortsat være rart at komme i klubben!

. Vi håber på, at nye talenter vil markere sig i

24L4.
. Vejret: Vi sætter (igen) vores lid til

drivhuseffekten !

Tlk Tennis - beretning vedrørende 2013
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Hædrende omtale
. De afgående bestyrelsesmedlemmer
. Sponsorerne - gerne flere, tak
. Tlc
. Det uofficielle baneudvalg
. Andre mere eller mindre officielle udvalgsmedlemmer
. Holdkaptajnerne
. De frivillige ved juniorturneringen, nytårskuren og andre

arrangementer.
. -og alle de andre, der hjælper til med at gøre vores klub

til det, som den er.
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