Beretning til generalforsamlingen i TIK tennis den 13. marts 2019
Efter en temmelig turbulent start på 2018 med flere generalforsamlinger lykkedes det af finde en
næsten helt ny bestyrelse, der gerne ville løfte opgaven med at få det administrative i TIK tennis
genoprettet efter nogle vanskelige år
Tennisklubben ligner heldigvis stadig sig selv med vores dejlige udendørsanlæg og klubhus og også
mulighed
for indendørstennis i vintersæsonen. Ændringerne i 2018 er derfor mere sket på de indre linjer og
der er til gengæld ikke meget, der ikke er vendt fuldstændig på hovedet.

På den ekstraordinære generalforsamling den 19. april 2018 fremlagde den nye bestyrelse en plan,
der byggede på forenkling og gennemsigtighed og det er da også denne plan, som vi har forsøgt at
føre ud i livet i tiden frem til nu.
Kontingentstrukturen er blevet forenklet, bogholderiet er blevet genoprettet, banker er blevet
sammenlagt, funktionsbeskrivelser er blevet udarbejdet, hjemmesiden opdateres og
medlemslisten er blevet gennemgåetog ikke-aktive profiler er slettet, tilsyneladende for første
gang siden 2010.
Gennemsigtigheden er styrket ved fremlæggelse af bestyrelsesreferater på hjemmesiden og der er
sendt flere nyhedsbreve på e-mail direkte til de aktive medlemmer. Beretning og regnskab
udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamling.

Det er alt sammen indarbejdet i et forslag til nye moderniserede vedtægter, der blev lagt på
hjemmesiden i december, men selvfølgelig først kan være endelig gældende, når de er vedtaget
på generalforsamlingen.
Bestyrelsen har dog allerede udført sit arbejde med udgangspunkt i de nye vedtægter, herunder
om antallet af bestyrelsesmedlemmer, om etårig valgperiode og udvalgsstrukturen, der er gjort
fleksibel og hvor der i 2018 alene har været nedsat et klubhusudvalg. Tak til medlemmerne af
dette for deres indsats.

Vi har også fulgt de nye vedtægter omkring indkaldelse til generalforsamling, hvor alle aktive
medlemmer får en mail og hvor det kommer på hjemmeside og opslagstavler, men altså ikke i
lokalavisen. Vi tror, at denne måde bedre, når ud til medlemmerne og sparer samtidig dyre
annoncekroner. Vi håber, at de fremmødte på generalforsamlingen vil acceptere dens lovlighed på
trods af den ændrede indkaldelse.

Regnskabet for 2018 er ikke spændende læsning, idet det udviser et underskud på knapt 31 tkr.
Det bedste der kan siges herom er vel, at det svarer til det, som vi forudså på den ekstraordinære
generalforsamling i april.
Skurken i dette er selvfølgelig den langtidskontrakt, der blev indgået med Dansk Tennis Forbund
om træning i efteråret 2017. Kontrakten var uopsigelig frem til august 2018 og månedsudgiften
udgjorde 11.600 kr. Det var helt ude af proportioner for hvad en mindre klub, som TIK tennis kan
bære.
Vi har i årets løb fået nogle uventede overraskelser til regnskabet, heldigvis ikke alle negative og
det er indregnet i årsregnskabet som ekstraordinære poster og forhåbentlig fortid nu.

Ved udgangen af 2018 var vi 142 medlemmer fordelt med 120 seniorer og 22 juniorer.

Budgettet for 2019, som fremgår af det udsendte regnskab er i balance og bygger på de samme
kontingentsatser som i 2018.
Prisen for træning bliver dog hævet til 500 kr for henholdsvis sommer og vinter, hvis vi kan tilbyde
træning 2 dage om ugen.

Og om træning har vi med stor tilfredshed fået knyttet Alexandra Hestbech til klubben – i efteråret
med 1 dag om ugen og her fra midten af januar med 2 træningsdage om ugen og igen med
mulighed for seniortræning. Vi er klar til at forlænge samarbejdet til sommer, men har måtte
aftale med Albertslund Tennisklub, hvor Alexandra også er træner, at vi holder os til 2 dage.

På det sportslige plan må vi nok konstatere, at vi primært er en motionist-klub, men vi har da
heldigvis også nogle voksne herrer, der kæmper på et herrehold i 3. division og det både ude og
inde. Da både vi og Albertslund har svært ved at stille hold har vi fået lov til at stille med et
fælleshold, Taastrup/Albertslund, en god løsning for der er ikke tvivl om at et øget samarbejde
mellem tennisklubberne er nødvendigt, hvis vi fortsat skal kunne tilbyde flere muligheder for
medlemmerne.

På juniorsiden er det først og fremmest vores tilbud om træning, der tiltrækker unge og på
medlemslisten har vi pt ca 20 børn.
Fremmødet til træning er lidt on and off, men vi tror fortsat at træningen er den bedste måde at få
flere unge ind i klubben og meget gerne ved, at de nuværende medlemmer lokker deres

kammerater med til træning. Tennis er ikke det letteste boldspil at lære, og vi håber, at de unge
har den tålmodighed, der skal til for at få en tennisbold til at ramme den anden banehalvdel.

Bestyrelsen ser frem til et godt tennis-år 2019, måske ikke helt så varmt som sommeren 2018 men
stadig med masser af tennis.

Taastrup, den 5. februar 2019

