
Stensballe tennisanlæg A/S 

 

Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2020. 

 

Klargøring af anlægget til sæson 2020. 

Baneklargøringen blev klaret af baneinspektøren Jørgen sammen med Henning og ny mand på opgaven, 

Arne. Opgaven løst til perfektion og banerne var alle klar til standerhejsning den 25. april. Desværre var det 

grundet Corona, ikke muligt at afholder en egentlig standerhejsning. Standeren gik til tops i stilhed.  

Baner og anlæg gennem sæsonen 

Sommeren 2020 var ganske fugtig. Begroningerne på banerne var derfor tydelige i slutningen af sæsonen, 

men det var muligt, at spille på grus helt frem til juletid.  

Der er pt. truffet den beslutning vedr. bane 5, at vi arbejder på at skaffe belysning og lader tæppet ligge 

nogle år endnu. Evt. skal tæppet renses op i løbet af sæsonen. Det er ideen samtidigt, at sætte lys op på 

bane 1, således at også en grusbane vil være belyst. Dette skyldes de sidste par års forlængelse af 

grussæsonen, der går til jul uden de store problemer. Der har ikke været særlige udfordringer med 

anlægget i løbet af sæsonen. 

Arealerne udenfor anlægget har igen været en kilde til irritation. Parkeringspladsen har været en stor 

byggeplads gennem hele sæsonen, med delvis afspærring og rodede forhold. Dette har skyldes dels dels 

multihallen og dels renovering af skolens gård. Bommen der for år tilbage blev etableret ved skolen, har vist 

sig ikke at blive anvendt. Samtidigt er der etableret en asfalteret p-plads ovenfor multihallen, der med 

fordel kan anvendes, da ens bil så ikke bliver sølet til på grusparkeringen.  

 

Særligt for 2020. 

Intet 

 

Bestyrelsesarbejde 

Der har i perioden 1. maj 2020 til 8. april 2021, været afholdt bestyrelsesmøder: 10. maj, 29. sept., 20. okt., 

12. jan., 9. feb., 9., marts og 24. marts. Efter generalforsamlingen den 13. april, vil der også bliver afholdt 

bestyrelsesmøde. 

Generalforsamling blev afholdt den 22. juni 2020. 

 

Personale 

Ulønnet direktør: Jesper Engelund 

Lønnet baneinspektør: Jørgen Jensen 



Lønnet hjælpere til inspektøren: Henning Pedersen og Arne  

 

Dette er hvad bestyrelsen har valgt at medtage i beretningen. Er der spørgsmål, vil vi besvare disse efter 

bedste evne. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen. 

 

 


