
Formandens beretning for 2018

Hvis beretningen for 2017 kunne rummes i et enkelt ord, nemlig regn, så ville det også være helt passende at betegne 
beretningen for 2018 med ordet sol.

Man kan naturligvis ikke beskrive en hel tennissæson med et enkelt ord, men for mange medlemmer må sæsonen stå i 
sol, sol og masser af sommer og sol – lige det perfekte vejr til tennis.
Fra bestyrelsens synsvinkel ser sæsonen lidt anderledes ud. Kaos er måske ikke den rette betegnelse, men der har ind i 
mellem hersket lidt kaotiske tilstande.

Helt tragisk gik det i juli måned da bestyrelsesmedlem og mange årige tennisspiller Jørn Jensen bukkede under og døde 
af en lungeinfektion han havde døjet med hele vinteren. Jørn var bestyrelsens praktiker og forestod baneklargøring med 
tromling osv., reparationer og senest fjernelse af det levende hegn langs bane 2.
Det var også naturligt at det var Jørn der med sin faglige kompetence som maler ”lige klarede” klubhuset efter 
vandskaderne da taget var blevet utæt.
Jørn var også meget socialt anlagt. Han deltog i klubbens arrangementer, bl.a. tirsdagstræning, Grill & Tennis osv.

Fabian Legh-Smith overtog som 1. suppleant ikke bare den ledige bestyrelsesplads efter Jørn, men også det praktiske 
arbejde. Fabian er nyudlært anlægsstruktør og derfor en kvalificeret praktiker i bestyrelsen og stort velkommen til ham. 
Desværre måtte Fabian gennemgå en operation for karpaltunnelsyndrom i efteråret, hvilket betød en højre arm i 
fuldstændig ro i en længere periode.

Personligt fik jeg konstateret analkræft i sensommeren og har gennemgået et intensivt behandlingsforløb hvilket 
naturligvis også havde indflydelse på bestyrelsesarbejdet. Jeg kan ikke takke resten af bestyrelsen nok for deres store 
medfølelse og empati – mange tak.

På kasserer posten overtog Jørgen Sten Hansen stafetten efter Anne-Mette ved sidste generalforsamling. Det har vist sig
at være en større udfordring; regneark og administrationssystemer er ikke lige Jørgen, men kassen styres med fast hånd 
og Jørgen er frisk på at fortsætte.

Så, jo ind i mellem har det været op ad bakke, men der har jo heldigvis været mange flere positive aktiviteter. Morten &
Ieva’s arbejde med juniorerne er jo helt fantastisk og vi har nu for tredje år i træk haft juniortræning hver lørdag 
formiddag og for anden vinter i træk har vi skumtennis i skolens gymnastiksal, også lørdag formiddag. Arbejdet med 
juniorerne har medført en yderligere tilgang af børn og unge, hvilket er en forudsætning for at vi også kan have en 
tennisklub i fremtiden.

Trænerne har også haft travlt med flere andre tiltag. I maj lancerede vi ”Voksenintroduktion” for interesserede nye 
spillere eller spillere der skulle i gang igen. Det var en stor succes med 13 deltagere og vi har planer om at gentage 
projektet til maj i år, men med en begrænsning på 8 deltagere. Som om det ikke var nok så har trænerduoen afviklet 
”Aktiv Sommer” over 3 dage sidst i juli og her i vinter kører der sideløbende et skoletennis projekt i samarbejde med 
Hårlev Tennisklub.

De mange aktiviteter og det rigtig gode sommervejr har da også medført en væsentlig forøgelse af aktiviteterne på 
banerne. Vi har i 2018 haft 519 bookninger mod 363 i 2017 hvilket er en stigning på 43% så der er spillet væsentlig 
mere tennis i 2018 og viser hvor afhængige vi især er af vejret. På medlemssiden kan vi også notere os fremgang idet vi 
i 2018 var 87 mod 66 året før – en stigning på 32%. Juniorafdelingen talte 27 medlemmer mod 19 i 2017 + 42%.

Mange flere bookninger og flere medlemmer er jo rigtig dejligt men det betyder ikke, at vi ikke sagtens kan tilbyde 
mange flere at spille tennis. Alt efter hvordan man gør det op svarer det samlede antal bookninger til at tennisanlægget 
har været booket ca. 1 – 1½ måned og sæsonen varer 6 – 7 måneder så der skulle ikke store problemer i at finde et 
ledigt tidspunkt.

På den praktiske front fik vi igen banerne forårsklargjort af AC Sportsanlæg ApS og hækken mod vej og mod naboen i 
nr. 26 er klaret af medlemmer. Den forhadte berberis hæk eller hegn langs bane 2 har vi fået fjernet en gang for alle af et
skovningsfirma. Der skulle have været sået græs i det ryddede areal, men det var en af de ting vi ikke fik klaret i 
efteråret og det må så blive til foråret i stedet – græsfrøene er købt.

Vi er fortsat udfordret på ukrudtsfronten. Kommunens sprøjteforbud gør det meget vanskeligt for ikke at sige umuligt at
holde anlægget fri for ukrudt og mange medlemmer må have følt, at banerne blev erobret af invasive planter. Nogle 
medlemmer har ved banebytning lige hevet et par at de ubudne gæster op – derfor er bane 1 pænere end bane 2. Vi har 
forsøgt at få professionelle havemænd til at give tilbud på renholdelse af baner m.v., men opgaven er åbenbart ikke 
særlig attraktiv og det har ikke været muligt at få et tilbud.



Store Heddinge Tennisklub medlemskab af Dansk Tennis Forbund har medført at bestyrelsen har holdt møde med en 
klubkonsulent omkring udvikling af klubben, dette klubudviklingsprojekt fortsætter i 2019. Vi var også koblet på den 
landsdækkende ”Tennissportens Dag” hvor vi brugte det materiale DTF stiller til rådighed. Endvidere har Morten taget 
klubtræner kurset KT2 og skal på KT3 her i foråret – det er også i DTF regi.

Vi var meget hurtige da DIF & DGI’s Foreningspulje på ca. 45 millioner blev lanceret sidste år. 2 dage efter 
offentliggørelsen havde vi fået tilbud på og ansøgt om hjælp til anskaffelse af en ny boldkanon, 180 træningsbolde og 
en boldopsamler til godt og vel 23.000. Vi fik bevilget pengene og boldmaskinen kan frit bookes af klubbens 
medlemmer ligesom den anvendes i træningsøjemed. 

Den øgede aktivitet på næsten alle fronter giver naturligvis også øgede udgifter hvilket også fremgår af klubbens 
årsregnskab. På indtægtssiden har vi kunnet øge sponsorindtægterne en smule og der er fortsat plads til flere sponsorer; 
med flere medlemmer er der flere kontingent kroner; flere børn og unge udløser større aktivitetstilskud. Når året gøres 
op har vi et mindre overskud på små 3.000 og det på trods af en større udgift på fjernelse af det levende hegn.

På det sociale område hænger Store Heddinge Tennisklub fortsat i bremsen. Der har været afholdt et enkelt ”Tennis & 
Grill” og det må være muligt at samle flere medlemmer til fælles træning og andre arrangementer. Vi har også været 
udfordret på at kunne tilbyde nye medlemmer muligheder for fællesskab. Selv om vi har introduceret ”Søg en makker” 
og ”Udfordringslisten” på hjemmesiden skal man have nogen at spille med før det bliver sjovt.

Sol, sol og endnu mere sol, flere medlemmer, endnu flere juniorer, en fortsat god økonomi og meget tennisspil – 
sæsonen 2018 kan vist betegnes som rigtig god.
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