Formandsberetning 2012
Generalforsamlingen d. 25-03-2012
Siden sidste generalforsamling, søndag d. 6-3-11, syntes vi ( bestyrelsen ), at der er
sket en masse gode ting i vores dejlige tennisklub.
Vi lagde ud med at sende ca.16 personer på hjertestarterkursus i 4 timer d.16-3 11,
idet vi var blevet
ejere af 1 hjertestarter.
Måneden efter d.16-4-11, havde vi en dejlig dag med baneklargøring, og grillpølser,
vi er efterhånden
blevet rigtig gode til dette arbejde, banerne var rigtig fine sidste sæson.
Sidst i april kunne vi starte med at spille på banerne, og folk begyndte at melde sig
ind i klubben,
derimellem rigtig mange børn i alderen 6-11 år, der havde vi heldigvis fundet 1
ny træner til dem, nemlig Lars Broen som tog sig rigtig, rigtig godt af disse børn og
deres forældre,Lars har heldigvis sagt ja til 1 sæson mere og han får en hjælpe
træner,Jørgen Elmkjær, der skal lyde et tak for hjælpen, Lars.
Jeg kan lige meddele nu mens vi er ved medlemmerne, vi var 112 medlemmer sidste
sæson ( 2011/2012 ).
Rent seniortræningsmæssigt, fik vi ikke gjort så meget ud af det, vi var heldige, at
låne Søren Thiesen et par gange, og det var fint nok, men vi arbejder i øjeblikket med
at få 1 træner ude fra, nogle flere
gange i løbet af den kommende sæson.
Klubmesterskabet blev endnu en gang afviklet, det gik igen godt med nogle små
justeringer under vejs.
Det vi ikke rigtig kunne få gang i, var de helt små, men vi laver en anden form for
dem i den nye sæson,
hvor det hele bliver afviklet på en dag eller over en week-end.
De sidste 14 dage af juli, havde klubben den fornøjelse, at have besøg af 2 meget
dygtige
pigetennisspillere fra Frankrig, og deres forældre.

De fik lov til at træne på klubbens baner, og nogle af os gamle spillede imod dem og
tabte.
Men hele dette besøg sluttede med, at vi fandt 2 af de bedste pigespillere på Fyn i
samme alder til at spille
mod dem, denne dag blev en rigtig god oplevelse med god tennis, de franske
piger skal være hjertelig velkommen igen.
Klubben er så heldig at ha`fået et seniorudvalg. Det skete på et startmøde d.17-8-11,
seniorudv. Består af efterlønner og andet godt folk. Den primære opgave er at
vedligeholde klubhuset m.v. og når arbejdet er gjort, spilles tennis. Udvalget har i
øjeblikket 8-9
medlemmer, og der er allerede lavet mange gode ting, siden starten, kan det
nævnes, halvtag, flagstang, beskæring af buske og træer, og ikke mindst
renovering af vores køkken og wc, de 2 sidst nævnte tig, skal Jørgen Elmkjær have en
speciel tak for,
idet han har stort set lavet det selv. Udvalgets næste opgave bliver nok at
vedligeholde vinduer og udhæng.
Sidst i august havde vi en meget vellykket social doubleturnering, med efterfølgende
store grillfest, som
blev lige så vellykket.
Som det sidste udendørs arrangement, afholdt vi klubmesterskabsfinaler i starten af
september.
Vi har i den forgangende sæson igen haft et godt samarbejde med Strib Tennisklub,
med hensyn til at
stille fælles hold i turneringer. Dette samarbejde ser ud til at fortsætte i den
kommende sæson.
For første gang i klubbens historie, blev der arrangeret vinterminitennis for
seniorer,hver lørdag i
multisalen på vester skole fra kl. 11.00-13.00. Dette gav en ekstra udgift for dem der
ville være med på 300,- kr til dækning af halleje. Vi har været 13 betalende
medlemmer til dette henover vinteren, persolig betrakter jeg det som en ok succes´,
og vil gerne være med til at gøre det igen til næste vinter. Vi spillede sidste gang i
går.
Det sidste der så næsten lige er sket inden vi sidder her i dag, er at vi har haft endnu
et hjerterstarterkursus ( opfølgning ) i feb. Måned, hvor vi havde 2 personer med fra
Grimmerhus.

Vi blev indbudt til nabomøde på grimmerhus med hensyn til deres tilbygning, og
deltog,Ole Belling og undertegnede deltog. Det hele handler om at der bliver lavet en
lokalplan for området, hvor man kan udtale sig til den, dette har Ole sørget for at vi
har gjort, tusinde tak Ole.
Fremtid :
Booking system
Baneklargøring ( 14/4-12 KL.9.00 )
Standerhejsning (28/4-12 KL. 10.00 )
Aktivitetskalender på hj.siden
Panoramarangliste
En god sæson !!
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