Beretning til generalforsamlingen i TIK tennis den 19. marts 2020
Vi har afsluttet forenings året 2019 for TIK tennis og skal herved afgive beretning til
generalforsamlingen.
Året 2019
I forhold til 2018 har det været et ganske roligt og normalt år for klubben.
På generalforsamlingen den 13. marts 2019 blev bestyrelsen genvalgt og på den ekstraordinære
generalforsamling den 3. april 2019 blev vores nye vedtægter endeligt vedtaget. De er
efterfølgende administrativt godkendt af Høje-Taastrup Kommune.
Vi har derfor i 2019 kunnet tage hul på nye tiltag , der gerne skal bringe klubben fremad.
Vores medlemmer er heldigvis tro mod klubben og det er kun ganske få medlemmer – i hvert fald
på seniorsiden – der har forladt klubben. Desværre er der heller ikke kommet mange nye til.
I 2019 var vi 143 medlemmer fordelt på 119 seniorer og 24 juniorer under 18 år. I 2018 var de
tilsvarende tal 120 seniorer og 22 juniorer.
Vi har forsøgt at lokke nye medlemmer til ved deltagelse i Tennissportens dag, TIK’s funday og
afholdt Aktiv Sommer for juniorer.
Vores herrehold under Tennis Øst ( SLTU ), som vi delte med Albertslund Tennisklub i 2018 kunne
desværre ikke samle spillere i 2019 og vi har derfor ikke haft tilmeldt hold i 2019.
Heldigvis er der stadig nogle sociale tuneringer der gennemføres.
Damernes 4kløver turnering, der omfatter 5 klubber og mødes 5 gange om året i hver deres klub,
har fungeret fint. TIK tennis afholdt deres arrangement den 6. juli med 32 damer. Desværre var
det heldagsregn og ingen fik spillet tennis, da det var umuligt at få adgang til tennishallen midt om
sommeren. En utilfredsstillende situation som vi drøfter med TIC.
Den traditionelle tennis/cykelturnering blev afholdt i starten af august i fint vejr og med pænt
fremmøde.
Dameturneringen ”Grevinderne” er et samarbejde mellem TIK tennis og Greve Tennisklub og årets
event blev afviklet i Greve.
Træning
Klubben har i hele 2019 gennemført træning for både juniorer og seniorer.
I de første 7 måneder ved Alexandra, der dog forlod os lidt hurtigt, da hun havde fået
fuldtidsarbejde fra 1. august.

Heldigvis var Nicolas klar til at træde til efter, at han var stoppet som træner i Greve. Nicolas er
færdiguddannet træner og kan derfor tilføre træningen endnu mere. Samtidig er det en glæde, at
Nicolas har spillet sine juniorår i TIK tennis og således er kommet hjem igen.
Der er stor tilfredshed med træningen og også et stigende antal medlemmer der går til træning, så
vi håber at vi kan holde på Nicolas i lang tid fremover.
Klubhuset
Klubhuset har klaret endnu et år og fungerer fortsat godt.
Der har ikke været behov for nyinvesteringer i 2019 og ud over et enkelt bord, der er blevet
ødelagt, har havemøblerne også klaret sig igennem, ikke mindst takket være, at alle er flinke til at
stille stolene ind i huset efter brug.
Sidstnævnte har begrænset besøgene om aftenen af ikke-tennisspillere og derved også det
medfølgende hærværk.
Vores eneste nedsatte udvalg, klubhusudvalget, har igen i 2019 været klar til at give en hjælpende
hånd når noget skal ordnes eller udbedres, så huset og omgivelserne hele tiden er brugbare.
En stor tak til udvalget, som står til genvalg i 2020.
Regnskab og budget
Regnskabet for 2019, der er udsendt til alle medlemmer, viser et tilfredsstillende overskud på
37.536 kr.
Overskuddet fremkommer efter højere indtægter end budgetteret, mens omkostningerne helt
svarer til budgettet for 2019.
Klubben er stadig velkonsolideret med en egenkapital på 242 tkr. og likvider i banken på 285 tkr.
I budgettet for 2020 foreslår vi uændrede kontingent satser med 650 kr. for seniorer og 300 kr. for
juniorer. Satserne er forholdsvis lave i forhold til andre tilsvarende tennisklubber, men da
beløbene dækker vore forventede omkostninger, vil vi gerne give dette gode tilbud til
medlemmerne.
Budgettet for 2020 lander på et pænt rundt 0, og med lidt styring af omkostningerne anser
bestyrelsen budgettet for realistisk.
Samarbejde med Hedehusene Tennisklub
Som vi tidligere har oplyst, har vi afholdt et par møder med Hedehusene Tennisklub med henblik
på at fremme tennis spillet i Høje-Taastrup Kommune. Vi vil gerne finde områder, hvor vi kan
supplere hinanden til gavn for medlemmerne.
Det har i februar 2020 medført at vi i fællesskab har indsendt en ansøgning til Høje-Taastrup
Kommune med ønske om, at der bevilges penge til opførelse af 3 Padel tennisbaner, 2 baner i
Taastrup og 1 bane i Hedehusene.

Padel-tennis er i stor fremgang i Danmark og vi vil gerne sikre, at det bliver tennisklubberne, der
står for padel banerne i Høje Taastrup.
Det er vores intention, at de 3 baner skal kunne benyttes af alle tennisspillere i de 2 klubber og
selvfølgelig meget gerne trække nye medlemmer til, der sikkert også kan være interesseret i grus
tennis.
Kommunen har kvitteret for modtagelsen, men er ikke længere i processen. Vi har dog fået god
opbakning fra kommunens idrætskonsulent Signe Abildå.
Desværre kan vi nok ikke forvente, at penge kan bevilges før kommunens budget 2021, men det
håber vi så på, så banerne måske kan være klar i sommeren 2021.

Bestyrelsen ser frem til et godt tennis-år 2020 med masser af tennis og godt vejr.

Taastrup, den 6. februar 2020

