Formandsberetning 2013
Generalforsamling den 17. marts 2013
Vi havde sidste generalforsamling den 25. marts 2012. Siden da, er der
igen sket nogle ting i vores dejlige tennisklub på godt og ondt ( 112
medlemmer).
Vi lagde ud med endnu et hjertekursus i Februar måned med 2 deltagere
fra Grimmerhus. Vi har hjertekursus igen lige om lidt, på tirsdag, den 19.
marts 2013, på Østergades forsamlingshus. Der er vi 18 deltagere, med
5 fra Grimmerhus.
Hvad angår hjertesteder, arbejder bestyrelsen i øjeblikket med, at få
starteren hængt op udenfor hegnet, så alle kan få fat i den. Det kan kun
redde flere liv.
Den 14. april 2012 havde vi baneklargøring, hvilket igen gik rigtig godt
med mange deltagere, og vi fik lavet nogle virkelig gode baner.
Efterfølgende, var der dejlige pølser, øl og vand.
Vi håber på, at det samme gælder, her den 13. april 2013, hvor vi igen
skal ordne baner (tilmelding).
Så havde vi, for første gang i klubbens historie, standerhejsning den 28.
april 2012, kl. 10.00.
Dette vil bestyrelsen gerne føre videre, som en tradition. Så derfor er der
standerhejsning igen, søndag den 28. april 2013, kl. 10.00.
På denne dag, kan både nye og gamle medlemmer komme og melde sig
ind (Husk dankortet). Det kommer til at stå i Melfarposten, men kom og
slut op om denne hyggelige tradition.
Så har klubbens seniorklub igen i år været uvurderlige, med hensyn til
forskelligt arbejde. Der er blevet udført på på klubhus med videre. Vi har
for eks. fået malet alle vinduer og døre i huset. Både udvendigt og
indvendigt. Derudover andre vedligeholdelsesting på anlæget.
En stor tak til seniorklubben, som forhåbentlig går videre i den nye
sæson.
I den forgangne sæson, har vi haft klubbens nye booking system i gang.
Jeg må sige, det er gået over al forventning. Vi tror på i bestyrelsen, at
medlemmerne er glade for det, og det har samtidig lettet bestyrelsens
arbejde med hensyn til betalinger af kontingent, samt tilmelding til
forskellige arrangementerog indberetninger til kommunen m.v.

Vores hjemmeside fungerer optimalt, ikke mindst p.g.a. at Mette Dall
,der er klubbens Web-master, gør et rigtigt godt stykke arbejde, med at
holde det hele kørende. Tusind tak Mette for din indsats.
Jeg vil i denne forbindelse stadig opfordre medlemmerne om at gå på
klubbens hjemmeside, så tit, som muligt, idet, det er der, vi
orienterer om alt muligt.
Husk det nu !
Så fik klubben en lille sag på halsen, idet en kommuneansat, kom forbi
vores anlæg og bemærkede, at der lå rødt grus ned af skrænten. Det
måtte der ikke, selv om gruset ikke er farligt (miljømæssigt). Det skulle
fjernes, så det brugte vi nogle penge på, til en maskine, der fjernede
det. Fremover, må vi ikke smide grus der, men skal køre det på
genbrugsstationen, det gør vi så.
Ungdomstræning havde vi også i det svundne år, ikke så mange, som
året før, men igen tog Lars Broen med Jørgen Elmkjær som ass. træner
en tørn. Der var en del rigtig små børn, og vi må nok erkende, at det er
vi ikke rigtig gearet til.
Så har vi til den nye sæson allieret os med Strib Tennisklub , der i
forvejen har meget ungdomstræning i gang, og har trænerne. Vi har
gang i en aftale med dem om sende vores evt. små til træning i Strib
Tennisklub., forstået på den måde, at de kan være medlemmer hos os,
men træningen foregår i Strib, og så betaler de Strib for
træningsmuligheden.
En stor tak til Lars og Jørgen.
Seniortræning blev der også sat i gang, idet vi havde arrangeret en prof.
træner, Søren , som kom en del gange, og trænede os seniorer. Dem,
der var med, syntes at det var rigtig godt.
Vi har forsøgt, at få fat i ham igen til en ny sæson, men det har ikke
rigtigt kunne lade sig gøre, men Lars Broen har meldt sig på banen til
voksentræning. Så der vil nok blive 8 gange træning i løbet af maj/Juni.
Så var de franske piger her igen denne sommer. Vi gjorde ikke så stort
nummer ud af det denne gang, men det var rigtigt hyggeligt.
Klubmesterskabet blev også afholdt, stadig med lidt problemer, men det
gik stort set meget godt. Vi mangler stadig, at få afviklet en herredouble
i B- rækken, men den må jo komme her til foråret. I øvrigt kan jeg
meddele, at vi vil afvikle mesterskabet efter andre principper i 2013. Det
kommer I til at høre om senere.

Årets social doubleturnering med efterfølgende grillfest, var igen i år en
rigtig god oplevelse.Vi havde en god turnering og grillfesten var også
rigtig vellykket, med godt vejr og det hele. Vi kunne ønske, at nogle flere
ville deltage, idet, det er en rigtig sjov aften, og giver sammenhold og
nye bekendtskaber. Næste grillfest er den 24. august 2013.
Hjemmeside/klubhus.
Vi har i mange år været plaget af fugt i klubhuset, der resulterede i , at
væggene skallede af i køkkenet og wc især. Jørgen Elmkjær har
repareret væggene og Per Nielsen og jeg har monteret udluftning ved
hjælp af solceller,så der nu er fugtfrit om vinteren. Det er et rigtigt godt
apparat.
Klubben har for andet år i træk haft minitennis på programmet, hver
lødag fra 11-13 i multisalen på Vestre skole. Det har igen været en
succes, men der kunne godt være flere spillere til næste år. Det er rigtig
sjovt, og vi får virkeligt rørt os.
Vi forsøger til næste sæson , at lave tiden om, til kl. 10.00-12.00.
Klubben har været inviteret til et par møder på Grimmerhus, ang. deres
byggeri. Vi Har fået en orientering om byggesagen. Det får ingen
konsekvenserfor os.
Efterfølgende har en ansat på Grimmerhus ringet til mig og spurgt, om
de måtte (ansatte) benytte vores p. plads ved tennisanlægget. Jeg
måtte svare, at det ikke er vores p.plads, så det kunne vi ikke forhindre
dem i. Så, hvis der holder biler her ud foran os, er det sikkert nogle af de
ansatte, der holder der, bare så I ved det.
I efteråret blev jeg ringet op af Carl fra Strib, der spurgte, om MTK var
interesserede i en indendørs træningshal. Det kunne jeg, da ikke bare
sige nej til så det er mundet ud i ,at Per Nielsen og jeg er med i et
udvalg, der skal forsøge at få en tennishal i Middelfart eller omegn. Per
og jeg blev spurgt, om klubben var villig til at sælge grunden, for at få
en tennishal med udendørs bane. Det sagde vi nej til med den
bestyrelse, vi har i dag.
Turistguide (MiddelfartTuristkontor) ”s nye net, til den nye sæson
2013/2014.
Så kan vi takke vores sponsorer endnu engang, for at have støttet os i
det forløbne år. Det er dejligt med lidt ekstra penge at gøre godt med til
gavn for klubbens medlemmer.
Fremtid :
 Mere

gang i Panorama udfordringslisten

 Baneklargøring

(den 13. april 2013) kl.9.00
 Standerhejsning (den 28. april 2013) kl. 10.00
 Aktivitetskalender på hjemmesiden
 Glade medlemmer.
Ha`en god sæson.

