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Beretningens indhold
. Beretningens form - nu for 4. gang!

. Årets gang i bestyrelsen
n Deleordninger med andre klubber
. Ny træningsløsning
. De sportslige resultater
. Aktivitetsniveauet og klubbens sociale liv

. Hædrende omtale
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Beretningens form

Dette her bliver så 4. gåhg, 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.

Tili T-"r.ls - bereiniig veciroreacie 2014

Et tilbageblik på sidste års beretning:
. Efter at have gennemset sidste års beretning kan

formand og bestyrelse konstatere, at vi denne
gang heldigvis kan anlægge en endnu mere
positiv tone!

. Der er sket en del ting, som man kan

karakterisere som "store" - men de har heldigvis
været af positiv karakter.
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Årets gang i bestyrelsen lI
. Der har været afholdt ca. 1 bestyrelsesmØde pr.

måned, og vi har kunnet traeffe næsten alle

beslutninger i enighed. Arbejdsklimaet i

bestyrelsen har været glimrende.

. Vi har dog ikke kunnet tiltrække en

seniorformand, hvilket er en smule ærgerligt, da

størstedelen af klubbens medlemmer så afgjort
må siges at være seniorer.

Tli Ienri: -'reretnlng vs.laør.na: 20ir1

Årets gang i bestyrelsen 12
. Det betyder, at vi har brug for 2

bestyrelsesmedlemmer: En seniorformand og

en erstatning for vores kassere; der har meget

travlt på flere fronter - som det fremgår af en

for nylig udsendt skrivelse.

. Vil DU påtage dig et ansvar?

. Hvis du lige skal sove på det, er det OK - vi har

før haft "eftertilmeldinger" (med

genera lforsa m I ingens forhå ndsaccept. )
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Deleordninger

t

*

Sidste år var følgende at læse i beretningen:

"Taasttrup Tennis Klub så dagens lys æg indtog
bane 4.

Der bllver nok ikke nrindre af dem slags fnem&ver."

Udendørs er status quo ikke ændret - men
indendørs har Sengeløse meldt sin ankomst.

Der er halfordelingsmøde den L9l3 - derefter
ved vi mere

*

a

l-jk-fennis - biiretnlng veCrerende 20i4

Træninge n i 2014

Træningen med Hispanic Tennis fortsatte i

2AL4, men efterhånden som året skred frem
blev det klart, at der nok var tale om en smule
metaltræthed hos begge aftaleparter - trods
diverse løbende tilpasninger.

Bestyrelsen valgte derfor at opsige
samarbejdet ved afslutningen af
udendørssæsonen. Dette skete igod ro og
orden og i gensidig forståelse.
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Træning fremadrettet
. I stedet indgik vi et samarbejde med Carl Toft.

Status i skrivende stund eL at dette har været en
god beslutning:

. Vi har fået en fleksibel aftale, hvor der er
overensstemmelse mellem træningsmængde og
omkostning.

. De spillere - unge og knap så unge - der får
træning, melder positivt tilbage.

. Vi ser måske en lille tendens til stigning i antallet
af spillere?

Tik Tennis - beretning vecl.ørende 2014 I

De sportslige resultater
. Det ser faktisk ganske godt ud:
. Seniorholdet klarede sig efter forventning.
. Veteran 40+ vandt sin række og rykkede op i

Elitedivisionen
. Charlotte Jacobsen føjede yderligere 2 danske

mesterskaber til samlingen. (og rygtet vil vide, at
hun allerede har gentaget dette i 2015 - men det
må vente til næste års beretning!)
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Pokaler og den slags

Vi kan dog ikke vente med at røbe, at
selvsamme Charlotte Jacobsen modtog
Lokalavisen Taastrups Pokal for fremragende
resultater gennem en længere årrække.

Tik Tånnis - beieliniig 1-,€d.Ciende 201.4

Aktivitetsn ivea uet
. Totalt set har aktivitetsniveauet ligget på et

normalt niveau. Der er en del private initiativeL
der er med til at skabe liv på anlægget og

kontakt med andre klubber.
. Der er slet ingen tvivl om, at "hygge" er et

centralt koncept iTlK Tennis. Det gælder både
med og uden mad og drikke ved diverse
arrangementer.

. Som formand vil jeg gerne sige, at jeg ikke ser
nogen modsætning mellem hygge og god tennis"

Tik Tennis - berctning vedrørende 20L4 72

6



12-03-2015

Det kommende år
3 gengangere:

1. Det skal fortsat vaere rart at komme i klubben !

2. Vi håber på, at nye talenter vil markere sig i 2015.

3. Vejret: Vi sætter (igen) vores lid til drivhuseffekten!

4. Meget gerne flere sociale arrangementer!

5. Slå gækken løs - nej, det bliver der nok ikke mulighed
for, men alt i alt ser det ud til, at økonomien ikke er helt
så stram som tilfældet har været i de senere år.

6. Og så har vi mod på en kategori 2-turnering i uge 26!
(hvilket er 20.-28. juni) Frivillige efterlyses!

T;it Tennis - be.eliiinE \r.drq.end€ 20i1] 13

Hædrende omtale
. Min dygtige bestyrelse
. Sponsorerne - gerne flere, tak
. Giverne af plasticmØbler til klubhuset - familien Skovbæk

. TIC

. Det uofficielle baneudvalg

. Andre mere eller mindre officielle udvalgsmedlemmer

. Holdkaptajnerne

. De frivillige ved diverse arrangementer

. -og alle de andre, der hjælper til med at gøre vores klub
til det, som den er.
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