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Formandens beretning for sæsonen 2020.                                                              Stensballe 13. april 2021. 

 

Corona var en stor del af hele sæsonen i 2020 og prægede os fra start til slut. Særligt vanskeligt var det, at 

få afholdt generalforsamling indenfor de regler der var opsat. Denne blev derfor udskudt i flere omgange, 

og først lige før sommerferien lykkedes det at afholde generalforsamlingen. 

Bestyrelsen ændrede ved generalforsamlingen i 2020 sammensætning. Efter eget valg trak kasserer Peder 

Kloppenborg sig ud af bestyrelsen efter mange års fantastisk indsats. Nyt bestyrelsesmedlem blev Helle 

Boel Baltsersen. Bestyrelsen konstituerede sig med undertegnede som formand, Anders Johansen som 

næstformand, Erik Krogh som kasserer, Inge Søndergaard som sekretær og Helle Boel Baltsersen som 

mening medlem.  

2020 gav en nettotilgang i medlemstallet. I 2019 var der 222 medlemmer og i 2020 var der 239, hvilket 

giver en nettotilgang på 17 medlemmer. Det må betegnes som flot i en sæson, hvor vi afstod fra at uddele 

reklameflyers, grundet den store usikkerhed omkring Corona. Det var andet år i træk, hvor der ikke blev 

uddelt reklameflyers. De 17 nye er dog ikke hele sandheden, da en del samtidigt meldte sig ud – primært 

grundet alder, så er antallet af nye noget højere. Medlemstallet er dog stadigt ikke højt og vi har plads til 

flere i klubben, uden at anlægget bliver overrendt. 

Medlemstilgangen og fornuftig drift, har ført til at klubben har en sund økonomi. Derfor har bestyrelsen 

arbejdet på flere fronter for at anvende økonomien bedst muligt. Vi har til sæsonstart i år, investeret i nye 

bænke på alle baner, de skulle dukke op her i starten af maj. Vi har også igangsat et projekt, med lys på 

bane 1 og bane 5. Det er stadigt i proces og afhænger af et større kommunalt tilskud. Vi forventer ikke at 

have afklaring på, om det kan lade sig gøre, før engang til sommer. Målet er dog at få det etableret inden 

efteråret. Sluttelig har vi kigget på mulighederne for at forbedre vores træningsredskaber, hvilket særligt vil 

kunne ses ved, at vi får en ny boldkanon og den gamle bliver stillet til fri disposition for alle medlemmer.  

Corona har gjort, at en af vores vigtige sponsorer OK-benzin, har været lidt på stand by på aktiviteterne. Til 

gengæld har de valgt at øge deres sponsorat, så vi for 2020 har modtaget mere end 24.000 kr. Det er meget 

vigtige penge for vores økonomi og stor tak til dem, der har bidraget, når vi har haft arrangementer med 

OK.  

Vi har samtidigt fået nye sponsorer på vindnet og samlet set har vi et fornuftigt indkomstniveau fra 

sponsering. Der skal samlet lyde en tak til sponsorerne, hvor mange trofast har støttet klubben gennem 

mange år. 

Vi går således ind i 2021 med en god økonomi, gode forhold inde som ude og en bestyrelse, hvor vi ikke 

forventer udskiftninger, hvilket giver en god fornemmelse forud for sæsonstarten. 

Den stabile økonomi gør, at vi har valgt at fastholde kontingentet endnu et år. Det går næppe igen til 2022, 

hvorfor vi må belave os på en mindre stigning på i hvert fald nogle af medlemsskaberne. 
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Særlige nedslag omkring klubbens drift og virke: 

Klubhuset renholdes af et hold frivillige, hvilket har fungeret siden klubhuset blev færdigt med skiftende 

succes. Annie Brødsgaard har de sidste par år taget opgaven på sig og fordelt rengøringsopgaverne blandt 

en gruppe af medlemmer. Det har fungeret rigtig godt. Tak til Annie og de mange frivillige, der har taget en 

tørn.  

Generalforsamlingen sidste år, blev afholdt den 22. juni – mere end 2 måneder efter normalt. 

Standerhejsningen blev aflyst og standeren gik til tops i tavshed. Det var ikke muligt med de gældende 

restriktioner, at afholde en egentlig standerhejsning. 

Klubben har i en årrække været medlem af DGI og benyttet de tilbud DGI har givet til f.eks. 

træneruddannelse og turnering. DGI og Dansk Tennis Forbund, har indgået et samarbejde, der betyder at vi 

fra denne vinter er medlem af begge foreninger – uden ekstra omkostninger. Træneruddannelserne bliver 

også fælles for DGI og DTF. Spændende tiltag, som vi prøver at høste frugten af i 2021.  

 

Tennisaktiviteterne gennem sæsonen. 

Juniorerne 

Har været båret af vores unge trænere, støttet af Dorte Holm. Det har været et godt år og der er klart 

kommet mere retning på juniorarbejdet.  

Tennisskole i DGI regi blev afholdt sammen med Horsens Tennisklub. Godt arrangement. 

Juniorerne genoptog deltagelse i turnering med andre klubber – og vandt turneringen. 

Dorte fortsætte med tovholderrollen i 2021 og fra bestyrelsen er Helle Baltsersen nu direkte koblet op på 

juniorarbejdet for at styrke hele området.   

Voksen 

Der har været tilbud om begyndertræning hver torsdag, forud for klubaften. Der har været pæn tilslutning 

og arrangementet må betegnes som en succes. Træningstiden blev i 2020 udvidet med 30 minutter hver 

gang, hvilket er blevet taget godt imod. 

Der har været afholdt klubaften hver torsdag fra kl. 19, med et fast koncept på social tennis, der samtidigt 

er en god indgangsvinkel til klubben for nye medlemmer. Der har næsten været fuld hus hver gang og 

tilbagemeldingerne er meget positive. Klubaftenen går godt, men afdækker også et udækket behov hos 

klubbens mere ambitiøse spillere, der efterlyser nogle sveddryppende dueller. Det kommer vi til at 

adresserer i løbet af 2021. 

Der blev afholdt voksentræning for øvede et par gange før sommerferien og en gang efter. Der var 

begrænset antal pladser og alle pladser blev brugt hver gang. Få spurgte forgæves efter en plads, så 
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niveauet må antages at være passende. Stor tilfredshed med træningen, som alle gange blev afviklet af 

Lisbeth og Kim.  

Veterantennis kører sit eget liv, og bestyrelsen blander sig ikke i det. Men vi fornemmer at vores ældre 

medlemmer er meget aktive. 

Damedouble var det intentionen at få til at køre igen om søndagen. Det måtte vi opgive med alle de andre 

restriktioner der belastede os. Det skal dog klart med i fremtiden.  

Klubben afholdt i juni måned ”Den gyldne tennisketsjer” med fin opbakning til både spil og den 

efterfølgende sommerfest.  

 

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. 

 

Jeg vil gerne takke bestyrelsen for rigtig godt samarbejde 

 

Jesper Engelund 

Formand 

 

 

 

 

 

 

 


