
Formandens beretning for det forløbne år

Store Heddinge Tennisklub har haft et noget turbulent 2016 og været igennem en del reformer, men jeg tror ikke det har
påvirket det enkelte medlem synderligt. Banerne har været i god stand, det har været nemt at få spilletid og den største 
umiddelbare forskel på sæson 2015 og 2016 for medlemmerne, har været de nye kodelåse på klubhus og baner.

Den tidligere bestyrelse med Kim Ege Hansen i spidsen måtte af helt forskellige årsager, trække sig kollektivt tilbage og
der skulle vælges en helt ny bestyrelse. Efter et stort og meget seriøst arbejde fra den afgående formand blev ”vi” den 
nye bestyrelse valgt uden modkandidater.
Ieva, Anne-Mette, René, Poul Henning og jeg er meget forskellige men vi var fra starten enige om en køreplan for 
klubbens fremtid og også om hvad vi mente bestyrelsesarbejdet med rimelighed kunne kræve af os og hvad vi hver især
ville yde.
Vi var klar over, at den stadige medlemstilbagegang måtte stoppes og, at det kun er muligt ved at etablere en regulær 
ungdomsafdeling som kan føde klubben fremover. 
Vi var også hver især opmærksomme på, at vores arbejdsindsats ikke skulle gå op i praktisk arbejde med 
baneklargøring, ukrudtsbekæmpelse, hækklipning osv., men at vi som bestyrelse skulle bestyre snarere end servicere.

Vi røg fra starten ud i nogen omkostningstunge problemstillinger.
Banerne har de senere år været passet af bestyrelsen og enkelte andre medlemmer og trængte efterhånden til en større 
tilbundsgående overhaling – vi indhentede et par tilbud og fik AC Sportsanlæg ApS fra Falster til at forårsklargøre 
banerne. Resultatet har været godt og banekvaliteten har været god hele sæsonen, dog havde vi lige lidt problemer i 
starten hvor der blev nogle ”bløde” områder omkring baglinjen. Det er kun et spørgsmål om at ”opdrage” medlemmerne
bedre med fodtøj og tromling lige i starten hvor banerne er meget sarte.
Nøglesituationen var også lidt problematisk. Det var nu ca 10 år siden låsene sidst var stillet om og nøglerne skiftet ud. I
samme periode havde mange meldt sig ud og der var mange nøgler i omløb. Vi løste problemet med en fremtidssikret 
investering i kodelåse og det er mit indtryk, at medlemmerne har taget godt imod det nye låsesystem. Det har gjort det 
meget nemmere med gæstespil, baneklargøring, havemand m.v. og koden skifter vi hvert år. Den nye kode fremsendes 
sammen med kvitteringen for betalt kontingent – nemt og enkelt.
Ved sidste års generalforsamling var det tydeligt at vi havde problemer med klubhustaget. I første omgang håbede vi på 
at det var inddækningen ved taghætten over køkkenet der var årsag til fugtproblemerne på loftet; desværre blev det 
hurtigt klart, at taget var nedslidt og skulle udskiftes. Jeg havde ikke lyst til at være den nyvalgte formand, der tømte 
klubbens gennem mange års hårdt opsparede midler. Jeg fik derfor opbakning fra mange medlemmer til, at vi selv 
udskiftede det nedslidte og utidssvarende build up tag med et nyt saddeltag med stålplader. Jeg kunne imidlertid ikke få 
bestyrelsens opbakning til tagprojektet; jeg blev nedstemt og bestyrelsen besluttede, at få et tagdækkerfirma til at 
udskifte tagpappen med en membran af plasticfolie med 15 års garanti. De ødelagte loftsfliser og den våde isolering er 
udskiftet, tagkonstruktionen er udtørret og til sæsonstart vil klublokalet være fint og nymalet, men det har ikke set så 
pænt i sidste sæson.

Bestyrelsen mente banerne skulle i brug så hurtigt som vejret tillod det og den traditionelle standerhejsning ændrede vi 
til et ”åbent hus” arrangement på ”Tennissportens Dag” for medlemmer, naboer, venner, sponsorer m.fl. Vi havde 
indkøbt 2 minitennis net og 2 spande tennisbolde – en spand røde begynder bolde og en spand grønne efter Dansk 
Tennis Forbunds ”stay and play” koncept med rød, gul, grøn bold efter hvor øvet man er.
Klubben diskede op med øl, vand, kaffe, kage og grillpølser, vejret var perfekt og det blev en stor succes med masser af 
tennisspil på begge baner. Bane 1 var reserveret til minitennis og der blev spillet flittigt hele dagen.
Tilsvarende har vi heller ikke haft en sidste spilledag. Vi lukkede for banevandet der der var risiko for nattefrost, men 
der kunne stadig spilles på banerne indtil frosten satte ind hvorefter vi lukkede anlægget ned.

Tennissportens Dag blev faktisk så stor en succes at den lagde grunden for en børne- og ungdomsafdeling. Morten 
Gawron Østergaard har sammen med Ieva hver lørdag formiddag trænet med juniorerne. Boldene ryger indimellem lidt 
til højre og venstre og vi bliver nødt til at investere i ny spand grønne bolde og nyt grip til junior ketsjerne, men det er jo
det hele værd. Stor tak til Morten & Ieva som gerne vil fortsætte det store arbejde i den kommende sæson og klubben 
har imødekommet deres ønske om at komme på et trænerkursus. Morten og Ieva er tilmeldt Dansk Tennis Forbunds 
klubtrænerkursus KT1 den sidste weekend i marts.

Spille- og medlemsmæssigt har det forløbne år også været en succes. Der er i 2016 foretaget 474 banereservationer i 
booking-systemet mod 397 året før svarende til en stigning på 77 eller ca. 20% – dertil kommer alle juniorerne om 
lørdagen så der er blevet spillet væsentlig mere tennis i den forgangne sæson end året før.
Klubben har i alt 66 medlemmer heraf 17 juniorer hvilket vist er flere end i mange år, men der er stadig god plads på 
banerne og vi skulle gerne fortsætte den gode udvikling.

Økonomien er jo et stort kapitel i sig selv og klubbens indtægter kommer fra medlemmernes kontingent, fra 
sponsorerne, fra offentlige midler og fra private fonde m.v.



Det lave kontingent for børn og unge bidrager ikke meget til klubkassen men bestyrelsen er sikker på, at det kan betale 
sig i det lange løb. Hertil kommer at det kommunale aktivitetstilskud fordeles efter hvor mange børn og unge 
foreningerne har. Tilskuddet til børn og unge under 18 år er højest; 18 – 25 årige giver halvt så meget i tilskud mens der 
ikke ydes aktivitetstilskud til medlemmer over 25. På den måde kan man også sige at der er god mening i at satse på de 
unge.
Sponsor indtægterne er en stor post i klubbens regnskab. Ved sæsonstart sidste år udløb flere af sponsoraftalerne og de 
skulle genforhandles. Kim Ege Hansen var behjælpelig med at kontakte sponsorerne – nogle stoppede, andre fortsatte 
og så har bestyrelsen været heldige, at få nogle nye med på holdet så status quo er nogenlunde opretholdt.
Sidste år opsagde vi lejeaftalen med Ældre Sagen og Petanque klubben og tilbød dem i stedet en sponsor-partner aftale 
og Ældre Sagen, Store Heddinge er nu sponsor på linje med klubbens andre sponsorer.
Bestyrelsen har endvidere søgt private fonde om tilskud til tag m.m., men har kun fået afslag. Vi søgte også Stevns 
Kommune om særlig lokalestøtte til udskiftning af både skydedørspartiet og taget. Det medførte at klubben modtog 
godt 48.000 i særlig støtte hvilket jo gør, at vi kan handle mere frit.

Med medlemsfremgang, flere juniorer end i mange år og en økonomi der måske er den bedste i klubbens historie er det 
svært at bevare pessimismen. Træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen og vi havde/har også andre udfordringer. 
Den praktiske vedligeholdelse af baner med ukrudtsbekæmpelse, lugning, klipning af hække og hegn m.v. er et stort 
problem og ud over det frivillige arbejde der er udført har vi måtte betale for haveservice idet bestyrelsen ikke hverken 
kan eller vil lægge flere ressourcer i det praktiske arbejde.
Vi lavede en aftale med klubbens nabo om at tennisklubben stod for opsætning af nyt flethegn mod syd, mod at naboen 
betalte for og leverede hegnet. Bestyrelsen satte hegnet op i forbindelse med forårsklargøringen og Anne-Mette malede 
udhuset så der var pænt til Standerhejsningen, men loftet i klublokalet var, som tidligere nævnt, altså ikke pænt.
Klubben har også et hængeparti på den sociale side. Der har ikke været spillet tirsdagstennis på den ugentlige klubaften 
og der er ikke opbakning til sociale arrangementer som Grill & Tennis, klubturnering eller andre arrangementer – det er 
noget vi må se om vi kan gøre bedre fremad.
Allerede i starten af sæsonen meddelte vi Jørgen Maaløv at vi ønskede at flytte webhotel idet vi syntes det var for dyrt 
med den løsning Jørgen benyttede, til klubbens hjemmeside. Hen over sæsonen opdagede vi helt tilfældigt, at ejeren af 
klubbens domæne stk1909.dk var afgået ved døden. Vi havde noget besvær med at opspore arvinger og domænet var 
lige ved at blive slettet, men nu står det i klubbens navn v/kassereren. Domænet er nu flyttet til et billigere webhotel og 
vi har samtidigt meddelt Jørgen, at vi benytter lejligheden til at skifte til en ny hjemmeside. Det sidste fordi det giver 
mulighed for flere brugere til at redigere hjemmesiden og den kan blive mere dynamisk med medlemsblog, spillerbørs 
og hvad der nu ellers er brug for. Siden er endnu kun en forside, men den bliver klar inden sæsonstart. Klubben er meget
taknemlig for Jørgen Maaløv og edb husets store arbejde med hjemmesiden og håber at han og Bente også fremover vil 
være at finde på banerne.
CRC-Data, der er det enkeltmandsfirma der har leveret Booking 2000 bookingsystemet, meddelte i efteråret, at der nu 
var så få brugere af systemet, at det ikke længere var rentabelt at køre det videre. Klubben stå derfor i den situation, at 
vi skal finde et nyt bane-bookingsystem inden sæsonstart.
Inden sæsonstart havde vi kontakt både til Dansk Tennis Forbund DTF og De Danske Gymnastik og Idrætsforeninger 
DGI og fik tilbud på priser og vilkår. Bestyrelsen syntes på daværende tidspunkt, at det var lidt uoverskueligt hvad det 
kostede samtidigt med, at vi gerne lige ville se om medlemstilbagegangen fortsatte.
I forbindelse med at juniortrænerne skal på KT1 har vi meldt klubben ind i Dansk Tennis Forbund. Vi har fået en 
ordning hvor vi er kontingentfrie i 2017 men har forpligtet os til at betale kontingent i 2018 og kan således først melde 
os ud igen efter 2 år. Aftalen betyder også, at vi får nogen gratis tilbud som vi ikke har taget endelig stilling til endnu. 
Det kan være vækstplaner, et skoletennis projekt, klubudvikling m.m.
Som medlem af DTF kan vi også gøre brug af kampagnemateriale m.m. i forbindelse med Tennissportens Dag der i år 
afholdes lørdag den 29. april over hele landet.

Igen i år har der været en aftale med Munkegården om at de kan spille gratis på banerne når de vel at mærke ikke 
benyttes af klubbens medlemmer. Fritidsklubbens leder Morten Grandal har ikke den store succes; han kan simpelthen 
ikke slæbe ungerne over gaden – de er bare ikke interesserede i tennis, men vi lader muligheden stå åben.
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