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Bestyrelsens beretning for 2015
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Beretningens indhold
o Beretningens form - nu for 5. gang!

oo Arets gang i bestyrelsen
. Deleordninger med andre klubber
. Træning
o De sportslige resultater
o Aktivitetsniveauet og klubbens sociale liv
o Hædrende omtale
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Beretningens form

o Dette her bliver så 5. gaog, hvor beretningen

. Efter generalforsamlingen vil beretningen være at
finde på hjemmesiden.

foreligger i form af en PowerPoint-præsentation.
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Kort om indholdet:
. Jeg havde i virkeligheden glædet mig til at

aflægge en beretning i en positiv tone - der er
faktisk en del godt at sige.

o Her på det allerseneste er der imidlertid gået lidt
skår i glæden - men derom mere senere.

. Jeg kan dog med det samme sige, at visse
dagsordenpunkter vil blive behandlet på en
måde, som nok må kaldes utraditionel.
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o

Arets gang i bestyrelsen /L
o Der har været afholdt ca. L bestyrelsesmøde pr.

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

bestyrelsen har været glimrende.
. I lighed med tidligere har det ikke været muligt

at finde en seniorformand. Jeg fornærmer vel
ikke nogen ved at sige, at en seniorformand ville
repræsentere rigtig mange medlemmer.
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o

Arets gang i bestyrelsen /2
. Vi har altså brug for en seniorformand.
o Vil DU påtage dig et ansvar?
o Hvis du lige skal sove på det, er det OK - vi har

før haft "efterti meldin ger" (med
genera lforsa m I i ngens forhå ndsaccept. )

o I tilknytning til det ville vi blive glade for en

frivillig til det, der kaldes "web-baserede
serviceydelse r" - a Itså ved ligehold af
hjemmesiden. Vedkommende beh Øver ikke at
være medlem af bestyrelsen.
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Deleordninger
. Det er interessant at notere sig, at der er fortsat

medlemstilbagegang i dansk tennis - samtidig
med, at der i Taastrup åbner nye tennisklubber.
Faktisk er vi kendt i Sjællands Tennis Union for
netop det !

. Vi er altså ramt af diverse deleordninger - men

realiteten er (desværre) den, at vi har plads til
andre klubber på de faciliteteL som vi kalder
vores - vi er ikke selv medlemmer nok til at fylde
faciliteterne ud.
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Træningen i 20L5

o Vi har nu været igennem det første hele år
med Carl Toft som Ieder af træningen. Dette
samarbejde har vi grund til at være tilfredse
med. Kvaliteten af træningen er i orde o, så

deltagerne er tilfreds€, og økonomisk er det
overkommel igt for kl u bben.

o Vores ordning er fleksibel, så hvis flere Ønsker
træning, kan vi skrue op. Det ville glæde mig,
hvis det blev nødvendigt.
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De sportslige resu ltater
o Det ser faktisk ganske godt ud:

. Seniorholdet klarede sig efter forventning.
o Veteran 40+ i Elitedivisionen kvalificerede sig til

slutspillet om de danske mesterskaber og kom

hjem med en bronzemedalje. Begivenheden blev
beh Ørigt omta lt i Loka lavisen.

. Charlotte Jacobsen fØjede yderligere nogle
danske mesterskaber til samlingen. (oS rygtet vil
vide, at hun allerede har gentaget dette i 20L6 -
men det må vente til næste års beretning!)
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Holdkampe for de unge

o Som mange andre klubber kan vi ikke årgang
for årgang stille hold i ungdomsrækkerne,
hvilket er ærgerligt for klubben og endnu mere
ærgerligt for de uhBe, der gerne vil spille.

. Heldigvis har vi kunnet samarbejde med

samarbejde forventer vi at fortsætte.
Albertslund om fælleshold, og dette
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Pokaler og den slags

Det blev ikke i denne omgang til pokaler til TIK

Tennis i forbindelse med pokalfesten. Vi havde

indstillet ungdomsformand Andreas, der dog

måtte se sig overhalet af blandt andet et
cykel hold med vetera nstatus.
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Aktivitets n ivea u et
o Totalt set har aktivitetsniveauet ligget på et

normalt niveau. Der er en del private initiativer;
der er med til at skabe liv på anlægget (særligt
om formiddagen) og kontakt med andre klubber.

. Når man kommer på anlægget, er der oftest
mere toffit, end godt er - men når der er
medlemmer til stede, er stemningen altid god,
og sådan skal det blive ved med at være.

. Derfor: Har man en id6 til et a rrangement, kan

man i almindelighed regne med bestyrelsens
opba kn i ng.
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Klubhusudvalget
o De ydre rammer om aktiviteterne skal være i

orden!- og det er de hos os, ikke mindst takket
være klu bh usudva lget.

o Det faste udvalg har i årets løb udført talløse
synlige og usynlige opgaver, der får alt det, som vi

ikke lige tænker oveL til at virke.
o -Og ambitionerne er store! Jeg har modtaget en

kombineret pla nlønskeliste for sæsonen 20L6.
o Det bliver nok ikke helt gratis - men mon ikke det

går?!
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Jd, går det?
o Om vi skal have nye havemØble6 læskærme og

andet godt, er i den sidste ende et spørgsmål
om Økonomi - og netop økonomien er et ømt
punkt på denne generalforsamling.

o Det Ømme består i, at jeg faktisk mene6 at vi
står ganske godt inden for vore begrænsede
rammer - men jeg kan ikke bevise det.

o Jeg håbe1 at vi kan finde i det mindste en
midlertidis og foreløbig løsning her på

genera |forsa m Iingen.
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SLTU - nej, jeg er ikke sur; men...
Sidste år kunne man læse følgende iberetningen:

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

Der blev desværre aldrig brug for de frivillige (der var
mange - tak!), for vi hørte ikke mere fra union/forbund, og

da jeg rykkede, fik jeg at vide, 0t en sådan turneringstermin
ikke fandtes !

OS historien gentager sig: Klubben blev i år direkte
forespurgt ved rørende afholdelse af SM for veteraner. Vi

sagde ja, hørte intet og en forespØrgsel afslØrede, at
finalestævnet var gået andetsteds, og øvrige planer om

fælles indledende runde var skrinlagte.
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Hædrende omtale
o Min dygtige bestyrelse - tak for indsatsen og tak for

villigheden til en ny tØrn
. Sponsorerne - som det desværre Iigger lidt tungt med
. TIC

. Det uofficielle klubhus- og baneudvalg
o Andre mere eller mindre officielle udvalgsmedlemmer
. Holdkaptajnerne
o 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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