
Formandens beretning for det forløbne år

Skulle årets beretning have en overskrift kunne det meget passende være: Regn!

Store Heddinge Tennisklub har haft et noget mere roligt 2017 end klubben havde i 2016 med udskiftning af hele 
bestyrelsen og alle problemerne med taget på klubhuset. Medlemmerne har nok mest oplevet sæson 2017 som året hvor 
klubhuset var nyistandsat efter vandskaderne på loft og vægge; man skulle lige vende sig til et nyt bookingsystem og så 
på en sæson der startede med regn til standerhejsningen på Tennissportens Dag og så ellers regn, regn og atter regn.

Vejret er en væsentlig faktor når vi skal udøve vores sport udendørs, som vi jo gør i Store Heddinge Tennisklub. Vi kan 
ikke spille når det øser ned og vores sarte baner kan ikke betrædes når de er gennemblødte. Den helt ekstraordinært 
våde sommer, sensommer og efterår vi havde sidste år – og som åbenbart fortsætter, tror jeg kan aflæses direkte på 
klubbens aktivitetsniveau.

Vi havde i 2017 i alt 363 bookninger inklusive juniortræningen mod sidste års 474 bookninger + juniortræning. Tallene 
kan ikke umiddelbart sammenlignes idet vi har fået et nyt bookingsystem, men der er helt klart tale om væsentligt færre 
bookninger og meget mindre spil og det giver jeg det våde vejr det meste af skylden for.
Medlemsmæssigt har klubben også haft tilbagegang. Vi er nu 61 medlemmer heraf 19 juniorer mod 66/17 året før.
Det er naturligt at der vil ske udsving fra år til år og der er nogle ”nye familier” som ikke syntes de fik nok ud af deres 
medlemskab – tennis er ikke dyrt, men heller ikke nemt og let tilgængeligt. Vejret har også medvirket til at andre, knap 
så ambitiøse medlemmer, lige ville se tiden an og det blev ikke bedre – vejret altså, og derfor udmelding.

René Brandt og Poul Henning Nielsen trak sig fra bestyrelsen og blev afløst af Morten Gawron Østergaard og Jørn 
Jensen. Det har virket fint, Jørn er på det praktiske med baner og klubhus mens Morten står for juniortræningen og er 
med inde over det organisatoriske i forhold til vores medlemskab af Dansk Tennis Forbund og Sjællands Tennisunion.

Vi fortsatte linjen med at få banerne forårsklargjort af AC Sportsanlæg ApS. Vi har haft havemand på det værste ukrudt 
og der er blevet klippet hække m.m. ved frivilligt arbejde af medlemmer/bestyrelse. Det våde vejr betød også at både 
græs og ukrudt groede helt uhørt og da Stevns Kommune pludseligt nedprioriterede antallet af græsslåninger, har 
tennisanlægget i perioder set noget forsømt ud. Kommunen havde dog en vis forståelse for, at Ældresagens Petanque 
klub ikke kunne gå rundt i det høje græs og vi blev opgraderet en smule.

På trods af medlemstilbagegang har vi alligevel fastholdt juniorerne – faktisk har der været en lille fremgang. 
Juniorafdelingen har spillet hver lørdag formiddag under Ieva & Mortens kyndige træning. Ieva & Morten har også 
været på klubtræner kursus i Dansk Tennis Forbund. De har gennemført 1. modul KT1 og Morten skal på KT2 sidst i 
denne måned. Som noget helt nyt har klubben booket gymnastiksalen på Store Heddinge Skole lørdag formiddag hele 
vinterhalvåret hvor der spilles skumtennis af de yngste. På de dage hvor der er optaget af teater og andet arrangeres der 
udflugter til Hårlev og Solrød tennisklubber hvor de lidt større spiller tennis indendørs. 

Store Heddinge Tennisklub blev i 2017 medlem af Dansk Tennis Forbund hvilket medførte nogle introduktions tilbud. 
Vi forsøgte om idrætslærerne på skolen kunne være interesserede i et betalt skoleprojekt med vejledning, ketsjere, bolde
m.v., men det var der desværre ikke interesse for. I stedet har vi netop fået nye ketsjere både til juniorer og seniorer samt
tilmeldt klubben et klubudviklingsforløb med fokus på at få flere seniormedlemmer.

Økonomien er naturligvis en vigtig detalje i driften af vores lille tennisklub. Vores indtægter i 2017 kom fra 
medlemmernes kontingent, fra sponsorerne og fra kommunale tilskud. På trods af den lille medlemstilbagegang er det 
alligevel lykkedes at få et mindre overskud på bundlinjen således, at klubbens økonomi er blevet yderligere styrket.

Store Heddinge Tennisklub halter stadig på den sociale side. Det har ikke været muligt at samle medlemmerne til fælles 
arrangementer som fællesspil eller grill – her spillede vejret sikkert også en rolle.

På trods af regnen må det alligevel konstateres, at med flere juniorer, en forbedret økonomi og håbet om et normalt 
sommervejr i 2018 så går det egentligt meget godt.
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