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. Hædrende omtale

Beretningens form
. Dette her bliver så 6. gang, hvor beretningen

foreligger i form af en PowerPoint-præsentation.
. Eftergeneralforsamlingen vil beretningen være at

finde på hjemmesiden, hvor ældre beretninger
ligeledes er tilgængelige.

. I lighed med tidligere er det ikke hensigten at give

et referat af det forgangne år. Dels er tonen mere
personlig, dels er dele af indholdet også Iidt
fremadskuende.
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Kort om indholdet:
. Jeg var inden generalforsamlingen bange for; at

det skulle blive en lidt trist affære - men i stedet
ser det faktisk ud til, at den positive tone kan
dominere.

. Naturligvis er alt ikke fryd og gammen - men
derom mere senere.

. Situationen med frivillige var meget kritisk, men
det ser pludselig langt lysere ud.

Årets gang i bestyrels en /t
. Som det har været tilfældet de seneste år, har

der været afholdt ca. 1 bestyrelsesmøde pr.

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

bestyrelsen har været glimrende.
. Vi har i lighed med tidligere år ikke været i stand

til at finde en seniorformand. Andre
medlemmer af bestyrelsen har dog budt ind, så

savnet har været til at bære - men optimalt kan
man ikke kalde det.

Årets gang i bestyrelsen /2
. 2 andre områder har også modtaget lige lovlig lidt

opmærksomhed
. Det første er hjemmesiden, hvor der dog på det

seneste er sket en positiv udvikling, men ideelt set
skulle vi have en frivillig til denne og lignende opgaver.
Vedkommende behøver ikke at være medlem af
bestyrelsen.

. Det andet er sponsorarbejde. Rapporter fra Dansk
Idræts Forbund viser, at sponsorater til mindre klubber
er aftagende - men vi kunne da pr6ve - med den rette
m/k som ansvarlig.
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Deleordninger
. Ved de 2 foregående generalforsamlinger har jeg

talt om deleordninger. Det var nyt for os ikke at
være herre på eget anlæg.

. Den slags er nu blevet hverdag, og i realiteten
påvirker det vel klubbens liv meget lidt.

. Sagt på en anden måde erjeg glad for at kunne
sige, at bestyrelsen ikke har måttet tage stilling til
sage4 hvor der har været konflikter med andre
klubber.
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Træningen i 201,6
. Hele året har Carl Toft fungeret som leder af træningen.

Dette er ikke en beretningfor201-T, men jeg kan dog
oplyse, at Carl er fratrådt pr.8/3 - ikke på grund af
utilfredshed, men arbejdsmængden var efterhånden
mere, end hvad Carl havde overskud til. I stedet har vi
indledt et samarbejde med Leo Woer.

. Træningens omfang, struktur og finansiering vil være på

den ny bestyrelses dagsorden
. Dansk Tennis Forbund har gang i nogle spændende

initiativer på trænerfronten. Dem vil den ny bestyrelse
følge med interesse.

En lille forskrækkelse vedrørende
klubhuset

. I august 2016 blev bestyrelsen orienteret om, at
lejemålet for den grund, som tennisklubhuset
Iigger på, ville udløbe inden længe.

. Vi ejer selv klubhuset, men det er ikke meget
værd, hvis det ikke har jord at ligge på

. På et mØde blev det aftalt, at kommunen ville
udarbejde en ny allonge til den gamle lejekontrakt,
hvoraf det ville fremgå, at lejemålet ville fortsaette
uden ændringer

. Til dato har vi ikke modtaget en sådan allonge
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De sportslige resu ltater
. Det ser acceptabelt ud:
. Herreholdet klarede sig efter forventning.
. Veteran 40+ i Elitedivisionen kvalificerede sig denne

gang ikke til slutspillet om de danske mesterskaber, men
hentede en plads midt i rækken både udend6rs og
indendørs. Det er stadig godt gået.

. Charlotte Jacobsen - behøver jeg nævne det? - føjede
yderligere nogle veteranmesterskaber til samlingen

. Det er positivt, at nogle unge viser interesse for
turneringsdeltagelse - så skal resultaterne nok komme

Mere om holdkampe
. Som mange andre klubber kan vi ikke årgang for årgang

mønstre spillere nok til at stille hold i ungdomsrækkerne,
hvilket er ærgerligt for klubben og endnu mere ærgerligt
for de unge, der gerne vil spille.

. Heldigvis har vi kunnet samarbejde med Albertslund om
fælleshold, og dette samarbejde forventer vi at
fortsætte.

. På senior- og veteransiden vil vi gerne stille med hold i

alle rækker, hvor vi har spillere med interesse for at
deltage - men omvendt: Hvis der ikke kan findes
holdkaptajner, vil holdene blive frameldt. Tidligere
nævnte he*eho,d 
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Aktivitetsnivea uet
. 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 tomt, end godt er - men når der er
medlemmer til stede, er stemningen altid god,
og sådan skal det blive ved med at vaere.

. Derfor: Har man en id6 til et arrangement, kan
man i almindelighed regne med bestyrelsens
opbakning.
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Klubhusudvalget
. Jeg vil på bestyrelsens vegne gerne takke vores

uautoriserede klubhusudvalg for deres indsats for
at sikre, at såvel de ydre som de indre rammer er i

orden.
. Bestyrelsen vil også fortsat prioritere et

velfungerende klubhus.

Økonomi og den slags
. Om lidt kan kassereren indtage podiet.

. Jeg kan dog afsløre, at vi rammer ganske tæt på

nullet med et lille underskud - det første i 5 år.

. Udgifter til TlK, SLTU og DTF med mere er
stigende, og det kommer til at betyde en mindre
kontingentstigning

. Det er min holdning, at vi er en idrætsklub, ikke en

bank eller anden privat virksomhed, så det at
opbygge en stor egenkapital er ikke et mål i sig
selv. Der skal bare være nok! - og det er der.

Mere Økonomi

. Vi har fået en kritisk og berettiget påtegning
på regnskab 2015.

. Tingene skulle være bedre i 2016, men er ikke
perfekte

. Vi har igangsat tiltag, der skulle få 2OL7 i mål.
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Tennissportens særheder
. Jeg har været medlem at TIK tennis i næsten 40 år og har været

involveret i det frivillige lederarbejde i mlndst 30 år; hvortil
kommer talløse træningstimet turneringsdeltagelse,
dommeruddannelse osv.

. Andre her i lokalet kan formentlig matche mig på flere af disse
parametre. Udtrykt på nudansk vil man nok sige, at tennis er
blevet en del af vores DNA

. Her liggerderselvfølgeligen styrke, men også en rlsiko. I hvert
fald er jeg gennem dialog med lidt nyere medlemmer blevet
gjort opmærkom på, at det hele slet ikke er så logisk og ligetil,
som det godt kan virke for mig og mine ligesindede.

. Det er derforfremover et erklæret må|, at det skal vaere lettere
at være ny for både børn og voksne

Hædrende omtale

. Min dygtige bestyrelse -takfor indsatsen

. Sponsorerne - som det desværre ligger lidt tungt med

. TIC

. Det uofficielle klubhus- og baneudvalg

. Det lige så uofficielle ungsomsudvalg

. Andre mere eller mindre officielle udvalgsmedlemmer

. Holdkaptajnerne

. 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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