Beretning til generalforsamlingen i TIK tennis den 8. maj 2021
Vi har afsluttet foreningsåret 2020 for TIK tennis og skal herved afgive beretning til
generalforsamlingen.
Året 2020
2020 blev et år i Coronaens tegn. I midten af marts blev indendørsbanerne lukket ned og der gik
næsten 2 måneder, før vi igen kunne komme til at spille tennis, da udendørssæsonen startede i
begyndelsen af maj.
Samtidig blev adgangen til klubhuset lukket og først hen på efteråret blev restriktionerne lempet,
så vi igen kunne anvende klubhuset.
Det betød at sommerens sociale arrangementer måtte aflyses.
Indendørssæsonen blev dog startet op i midten af september, men den 9. december blev
indendørssport igen lukket ned og det har betydet farvel til det meste af vintersæsonen 20/21.
Generalforsamling var planlagt til den 19. marts 2020 men kunne ikke gennemføres på normal vis,
og blev i stedet til en ”mail” generalforsamling, hvor man alene kunne gøre indsigelsen ved at
skrive en mail til formanden. Det var der ingen, der gjorde og tak for det, for så vidste vi ikke helt,
hvordan vi var kommet videre. Heldigvis var der ingen afgørende valg, idet alle i bestyrelse og
øvrige tillidshverv var villige til genvalg.
Klubben har procentvis haft en fin fremgang i medlemstallet, så vi nu er 165 medlemmer fordelt
med 25 juniorer og 140 seniorer mod i alt 143 i 2019
TIK’s Funday, hvor alle borgere kan afprøve forskellige idrætsgrene blev også aflyst i 2020, men
klubben deltog i Aktiv Sommer, hvor der var 9 juniorer, der fik 3 dages tennislektioner, og hvor et
par stykker også efterfølgende har tilmeldt sig til juniortræning.
Træning
Nicolas Vahman har forestået træning hele året 2020 dog med nedlukning af en del af
indendørstræningen.
Der har været god tilslutning til træning for såvel juniorer som seniorer, og holdene er fyldt op, så
vi skal til at tænke på udvidelse af kapaciteten med ansættelse af en hjælpetræner eller også bliver
vi nødt til at indføre ventelister. Det er vist rigtig mange år siden at det sidst har været tilfældet.
Klubhuset
Som nævnt har klubhuset været lukket for brug i en god del af året og der har således ikke været
behov for nyanskaffelser eller vedligeholdelsestiltag.
Vi håber at tiderne snart bliver anderledes, så alle igen kan udnytte vores velfungerende klubhus.

Regnskab og budget
Regnskabet for 2020, der er udsendt til alle medlemmer, viser et rigtig pænt overskud på 82 tkr.
Stigende kontingenter og træningsindtægter har kombineret med lavere udgifter på grund af den
manglende aktiviteter har fået overskuddet til at vokse i forhold til 2019, hvor det udgjorde 34 tkr.
Klubben er da også særdeles velkonsolideret med en egenkapital på 325 tkr og med et
bankindestående på 387 tkr pr 1. januar 2021.
I budgettet for 2021 foreslår bestyrelsen uændrede kontingentsatser på 650 kr for seniorer og 300
kr for juniorer. Satserne er forholdsvis lave i forhold til tilsvarende tennisklubber, men da
indtægterne dækker vores udgifter, bør fordelen komme medlemmerne til gode.
I 2021 har bestyrelsen vedtaget at kompensere for manglende vintertræning og for manglende
adgang til indendørsbaner. Det betyder at tilmeldte til vintertræningen bliver gratis tilmeldt
sommertræning og for reserverede indendørs banetimer gives der halv pris ved gentegning af
banerne til indendørssæsonen 2021/2022. Sidstnævnte på denne måde fordi det er den letteste
administrative løsning.
Dette påvirker selvfølgelig budgettet for 2021, hvor vi kompenserer med et beløb svarende til ca
54 tkr, der så mangler i indtægterne for dette år.
Vi regner dog med en vis medlemsfremgang og samlet udviser budgettet for 2021 et lille overskud
på 6 tkr. og hviler på et rimeligt solidt grundlag.
Padel
Som I ved, er Taastrup Idræts Center gået i gang med at etablere 2 baner til padel (tennis) på
græsarealet bag ved tennishallen.
Det lykkedes ikke TIK tennis og Hedehusene Tennisklub at få Høje-Taastrup Kommune til at bevilge
penge i kommunens budget for 2021 til 2 padelbaner i Taastrup og 1 bane i Hedehusene.
Da padel er en sportsgren i stor fremgang, fandt Taastrup Idræts Center og Hedehusene Idræts
Center dog, at der også i Høje-Taastrup skal være mulighed for at dyrke padel. Idrætscentrene har
derfor i deres budgetter fundet penge til at opføre de tre baner. Banerne forventes færdige i
starten af juni.
I den forbindelse foreslår bestyrelse til generalforsamlingen at ”TIK tennis” ændrer navn til ”TIK
tennis og padel” for at understrege, at vi fremover kan tilbyde begge aktiviteter. Vi forventer at
muligheden for at spille padel vil tiltrække nye medlemmer til klubben i 2021.
Pt forhandles der om hvordan reservationssystemet til padelbanerne skal fungere, da de tre baner
også skal være til rådighed for andre klubber og ikke eksklusivt til TIK tennis og Hedehusene
Tennisklub.
Det kan ende med et særskilt reservationssystem styret af idrætscentrene, men hvor TIK tennis’
medlemmer gratis kan oprette sig og således reservere padeltimer.

Bestyrelsen ser frem til et godt tennis år 2021 uden restriktioner og med den spændende
nyskabelse i form af padelbaner.

Taastrup, den 22. april 2021

