Formandsberetning 2018
Generalforsamling 11/3-2018
Ja tak, men så vil jeg gå i gang med at holde min tiende formandsberetning.
Vi fik i løbet af april, lavet nogle rigtig gode baner, som holdt standarden hele sæsonen. Vi fik også
megen ros for banerne af spillere udefra, og jeg vil her benytte lejligheden til at takke de
medlemmer der hjalp til med klargøringen.
Så havde vi et dejligt standerhejsningsarrangement, samtidig havde vi Tennissportens-dag, det var
rigtig hyggeligt med gæster, medlemmer og besøg af Ketshop butikken.
Så var vi ligesom kommet i gang med den nye sæson.
I løbet af maj startede vi træning op igen med Jørgen Elmkjær som voksentræner og Fredrik
Thiesen som ungdomstræner.
Fredrik kunne desværre kun træne frem til sommerferien, idet han skulle på efterskole, så fik vi fat
i en af vores andre unge mennesker, nemlig Benedicte Teilmann, og hun ville gerne overtage
træningen resten af sæsonen.
Benedicte fortsætter med at træne i den nys sæson, og hun er meldt på trænerkursus her i marts
2018.
Klubmesterskabs kampene kom også i gang, og igen i år, kørte det sådan nogenlunde med at få
afviklet kampene, det hele mundede ud i, at der blev kåret nogle klubmestre i de forskellige
rækker, ved finalerne først i september.
Så lykkedes det endelig klubben at erhverve en helt ny boldmaskine, takket være Tage`s ihærdige
arbejde med at søge fonde, lykkedes det at få maskinen sponseret af Nordea og EWII, stort tak til
dem, samt tak for 200 nye bolde til maskinen, sponsoreret af Middelfart Sparekasse.
Jeg tror boldmaskinen bliver til stor glæde for mange medlemmer.
Vi forsøgte sidste sommer, at genoplive den gamle tradition med fælles spil og hygge om
torsdagen.
Det lykkedes ikke helt som vi havde turde håbe, meningen med det var, at forhåbentlig kom der
nogle nye medlemmer, og så selvfølgelig nogle af de gamle.
Der kom ikke særlig mange, og dem der kom var `Tordenskjolds soldater `der var ellers sørget for
grillpølser mv.
Vi har i bestyrelsen drøftet sagen, og er kommet til den beslutning, at vi vil meget gerne bakke
disse torsdage op, både økonomisk og være tilstede når vi kan, men vi vil ikke stå for det.
Så derfor vil vi gerne opfordre til, at 1 eller flere medlemmer melder sig til at være primusmotor
for disse aftener, så vi kan prøve at fortsætte traditionen.

I august måned havde vi så klubbens årlige sociale doubleturnering, efterfulgt af den store
grillfest.
Begge dele forløb rigtig sjovt og godt i dejligt vejr, og med telt i haven.
Lars Broen fra Panorama Bio, havde lavet en lille event for klubbens medlemmer i forbindelse med
premiere på filmen Bjørn Borg, Lars havde sørget for billige billetter og kaffe med kage til os før
forestillingen, vi var omkring 20 medlemmer nede og se filmen. Tak til Lars.
Efter vi har overdraget hjertestarteren til Clay, bliver klubbens medlemmer inviteret med til
hjertestarterkursus, når der køres et på Clay.
Der var hjertestarterkursus i nov. 2017, og vi havde 7 personer med på dette kursus,
Der vil komme besked når der kommer et nyt.
PÅ 5 sæson har vi stadig minitennis på programmet om vinteren, vi forsøgte i år at sætte prisen
ned fra 500,- kr til 300,- kr i håb om, at der ville komme nogle flere, men det kniber stadig med
tilmeldingerne, så vi satser på den helt store tilmelding næste sæson.
I modsætning til vintertennis og medlemstal, har vi i de år jeg har været formand, aldrig haft så
mange medlemmer som i denne sæson der snart er slut, vi er oppe på 130 medlemmer, flot.
Aktivitetskalenderen 2018 ser foreløbig sådan ud:
Baneklargøring:

onsdage 11/4, 18/4 og 25/4
Hvis vejret tillader det
Alle er velkommen til at hjælpe

Standerhejsning / Tennissportens-dag: lørdag d. 5/5-18 kl. 10-13
Klubmesterskab:

Finaler d. 25/8-18

Grillfest og social doubleturnering:

Lørdag d. 18/8-18

Dertil kan komme fælles torsdage.
Evt. tirsdag aftener, hvor turneringsspillere og øvede mødes på kryds og tværs.
Hermed vil jeg gerne afslutte min beretning 2018, med at udbringe et leve for Middelfart
Tennisklub.
Tak for ordet.

