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Kære medlemmer af TIK Tennis, 

Ikke for første gang føler jeg, at det er på sin plads at sige, at jeg gerne ville skrive mange flere 

nyhedsbreve, men i en travl hverdag er det én af de ting, der tit og ofte kommer nederst i to do-

bunken. 

På den sportslige front kan jeg i virkeligheden bare gentage tidligere oplysninger på hjemmesiden. 

Charlotte Jacobsen har igen vundet et større mesterskab – denne gang et Sjællandsmesterskab i 

damesingle 50+ - og såvel herreseniorholdet som det ellers sejrsvante veteran 40+ hold frister en 

tilværelse i midten af deres rækker i den indendørs holdturnering. Specielt veteranholdet har haft 

svært ved at stille i stærkeste opstilling på grund af skader og afbud med andre begrundelser. 

Selv samme hjemmeside har fået et nyt look, som de fleste forhåbentlig har bemærket. Nøglen til 

at bruge hjemmesiden er menu-knappen øverst til venstre, der giver adgang til de mange 

oplysninger, der er at finde på siden. Det nye look er efter bestyrelsens overbevisning mere 

brugervenligt og skulle gøre det lettere for medlemmerne at finde nøjagtig det, som de leder 

efter.  

Carl Toft har igennem flere år virket som vores træner for både de lidt ældre og – især! – de yngre. 

Det er et samarbejde, som vi fra bestyrelsens side har været meget tilfredse med, men alt godt får 

en ende, og desværre har Carl meddelt os, at han ikke efter den første uge at marts ser sig i stand 

til varetage opgaven. Vi kender Carl som en populær træner og en sej type, som ikke har ladet 

skader og sygdom komme mere end allerhøjst nødvendigt i vejen for arbejdet på træningsbanen, 

og vi ønsker ham held og lykke og god vind fremover. 

Hverken spillerne selv eller forældrene til juniormedlemmerne behøver dog at være bange for, at 

vi står uden træner i marts. Leo, der er anbefalet af Carl og som tidligere har fungeret som afløser 

hos os, har sagt ja til at varetage træningen, foreløbigt frem til udendørssæsonen. Inden den tid 

skal begge parter så vurdere, om der er basis for et mere langsigtet samarbejde. 

Som spiller gennem mange år har undertegnede mange kontakter inden for tennisverdenen, men 

på forespørgsler om trænersituationen i Danmark erklærer alle, at uha – det er svært. Angiveligt er 

der masser af veluddannede trænere, men de indstiller deres virke som trænere i mindst samme 

tempo, som der uddannes nye, så nettoeffekten er, at ledige trænere ikke hænger på træerne i 

Danmark. 

De fleste medlemmer ved formentlig godt, at der har været knas med at få regnskabet for 2015 

(ja, der skal stå 2015 !) godkendt. Dels forelå det meget sent, og dels havde vore revisorer en 

række spørgsmål, som det har taget tid at få besvaret. Vi må vel konstatere, at det ikke er lykkedes 

at svare fuldt ud på alting, men når dette læses, skulle hjemmesiden gerne rumme en kopi af 

regnskabet samt en konstruktivt kritisk påtegning fra revisorerne. 



Nu kan jeg så ikke trække den længere – jeg skal til at skrive noget, som jeg reelt ikke har lyst til at 

tænke på og skrive om. Bestyrelsen har nu i 2 år arbejdet uden at være fuldt besat, idet der har 

manglet en seniorformand. Det er ærgerligt af flere årsager, og ikke mindst fordi 

seniormedlemmerne – hvoraf mange med stort S ! – udgør en stor og vigtig del af klubben. Men 

det bliver værre: I skrivende stund har en del af bestyrelsens medlemmer meddelt, at de ikke ser 

sig i stand til at fortsætte eller modtage genvalg. Klubben står således i en situation, hvor der 

søges nye kræfter til posterne som: 

-kasserer 

-seniorformand 

-ungdomsformand 

-klubhusformand 

-næstformand 

-suppleant 

-samt revisorer, der har til opgave at kigge regnskab 2017 efter i sømmene til næste år. 

Sagt på en anden måde består bestyrelsen således efter generalforsamlingen den 23/3 kun af 2 

medlemmer. Vi kan i realiteten ikke drive klubben, hvis ikke der findes medlemmer, der er parate 

til at påtage sig hvervene som ungdomsformand og kasserer, og uden en næstformand, en 

seniorformand og en klubhusformand bliver aktivitetsniveauet lavere, end nogen (alle) formentlig 

ønsker. Derfor: Hvis der stadig skal være noget, der hedder TIK Tennis, skal vi have nogen til at 

melde sig til disse poster – og gerne nu ved personlig henvendelse til formanden, så vi ikke skal stå 

på generalforsamlingen og appellere til de fremmødte. 

Nye kandidater behøver ikke at være bange for, at man træder ind i en forening, hvor kassen er 

tom og egenkapitalen væk. Den slags overlader vi til PostNord. Klubbens økonomi er 

grundlæggende sund. De regnskabsmæssige udfordringer handler først om fremmest om 

afstemning, ikke om den grundlæggende balance. Det ville dog være rart, hvis vi kunne øge 

forståelsen for, at træningstilbud og visse andre aktiviteter ikke er gratis og ikke som en selvfølge 

er indeholdt i kontingentet. Når vi kører med et så lavt kontingent, som tilfældet er, må 

medlemmerne (og i juniormedlemmernes tilfælde forældrene) være indforståede med, at ekstra 

aktiviteter koster et ekstra beløb. 

Angående generalforsamlingen vil jeg samtidig lige minde om, at forslag skal være bestyrelsen i 

hænde i god tid inden den 23/3. Den konkrete frist vil fremgå af annoncen, der inden længe vil 

være at finde i Lokalavisen. 

Jeg håber oprigtigt, at vi kan finde en løsning på bemandingsproblemerne, så vi kan se den 

kommende udendørssæson i møde med et stærkt team af frivillige ledere. 

 

Med sportslig hilsen 

Holger B. Nielsen 

Formand, TIK Tennis 


