Formandens beretning for 2019
Hvis der, som i den prisvindende dogmefilm Festen, skal være 2 taler eller beretninger; ikke en gul og en grøn som i
filmen, men en kort og en lidt længere for 2019, ville den korte være: Sæson 2019 er gået godt.
Den lidt længere beretning vil opsummere sæsonen som godt vejr fra sæsonstart og god opbakning spillemæssigt frem
til sidst i august hvor regntiden satte ind og temperaturen og spillelysten faldt markant. De tørre statistiske tal siger at vi
har booket spilletid 401 gange i 2019, mens tallene for 2018 er 519 og 2017 er 363. Gennemsnittet af 2017 og 2018 er
441 hvilket vi jo så ikke når ligesom vi heller ikke når gennemsnittet for alle tre år på 428 – nok om det! Vejret betyder
meget og der er stadig god plads til at spille på vores tennisanlæg.
Medlemstallet er igen gået op. Vi er nu 97 medlemmer mod 87 sidste år – stigningen på 10 medlemmer ligger alene i
juniorafdelingen, der er vokset fra 27 til 37 børn – en stigning på næsten 40%, mens klubben samlet er vækstet små
12% - alt i alt et rigtig godt resultat.
Igen i år må jeg bare rose juniorerne og især deres trænere Ieva og Morten for Deres helt enestående store arbejde for
klubben og for børnene. Vi har derfor også, med baggrund i de mange timer der lægges i juniorarbejdet, valgt at
honorere trænerne med mindre beløb, tøj og udgifter til kørsel m.m.
Juniorerne har igen i denne vinter træning med skumtennis i Erikstruphallen samt udflugter til både Hårlev og Solrød
Tennisklubber hvor de lidt større juniorer kan spille indendørs. Det er nu tredje sæson klubben har reserveret lørdag
formiddag på skolen. Desværre bliver vi ramt af en masse aflysninger, især i forårssæsonen, idet der så skal være andre
arrangementer som fastelavn, folkedans, linedance, teater m.m. Klubben vil fremadrettet forsøge at få spilletid i
Stevnshallen i stedet for på skolen.
I 2019 havde vi igen ”Voksenintroduktion” for interesserede nye spillere eller spillere der skulle i gang igen. Derudover
har klubben med succes afholdt et par sociale arrangementer med Tennis & Grill – det ene var med tennisklubben som
vært i anledning af klubbens 110 års jubilæum, hvor et venligt medlem skænkede klubben en tiltrængt ny vimpel.
På den praktiske front fik vi atter banerne forårs klargjort af AC Sportsanlæg ApS der også var ”på banen” et par gange
senere på sæsonen med banevedligeholdelse. Jeg synes banerne har været bedre og ukrudtsproblemet på samme har
været væsentligt mindre efter vi har brugt hjælp udefra. Det ville være dejligt hvis vi kunne klare vedligeholdelsen med
frivilligt arbejde, men det er ikke muligt. Hækklipningen er igen klaret af medlemmer. Det planerede areal hvor der har
været berberis hæk langs bane 2, fik vi ligeledes et professionelt entreprenørfirma til at ordne.
Vi er fortsat udfordret på ukrudtsfronten og det kan godt være vi også må ty til professionel hjælp til vedligeholdelse af
udenomsarealerne. Det fik vi ikke gjort meget ved sidste år selv om flere medlemmer tilbød at deltage både med
arbejdskraft og materiel – det kneb bare med at få det koordineret/passet ind. Klubhuset trænger også til et løft. Vi
startede så småt med nye lamper på toiletterne – men det var da en start!
Store Heddinge Tennisklub har fortsat klubudviklingsprojektet med Dansk Tennis Forbund og bestyrelsen har holdt
møder med en klubkonsulent omkring udvikling af klubben. ”Tennissportens Dag” er gået hen og blevet tradition hvor
vi afholder Standerhejsning & Åbent Hus med det materiale DTF stiller til rådighed. Endvidere har Morten taget
klubtræner kurset KT3 og er dermed færdiguddannet klubtræner, men kan deltage i temakurser m.m. alt i DTF regi.
Da klubben blev medlem af Dansk Tennis Forbund var der en indmeldings-rabat, blandt andet skulle vi ikke betale
kontingent 1. år, men der var også forskellige introduktionspakker. Vi har nu brugt de sidste midler på indkøb af nye
HEAD ketsjere, så vi har kunnet udskifte de gamle bedagede juniorketsjere, vi har fået seniorketsjere til brug for
voksenintroduktion og så har vi kunnet sælge ordentlige ketsjere til juniorerne – og til fornuftige priser.
På det organisatoriske plan er der sket det at Sjællands Tennis Union, som vi tilhørte under Dansk Tennis Forbund er
blevet slået sammen med Københavns Tennis Union i det nye Tennis Øst, og de gamle unioner er nedlagt. Det virker
umiddelbart, som jeg ser det, som en rigtig god ide. Jeg tror at man på den måde kan optimere indsatsen på de enkelte
områder og jeg håber Store Heddinge Tennisklub på sigt vil få yderligere glæde af de mange muligheder der ligger i
medlemskabet af Dansk Tennis Forbund.
Medlemstilgangen har givet flere kontingenter og større aktivitetstilskud. Sammen med Sponsor/Partner overskuddet
kan vi opgøre årets økonomiske resultat til et overskud på omkring 14.500 der som tilføres egenkapitalen.
Skal jeg som formand gøre året op, må jeg henvise til den ”korte beretning”.
Store Heddinge, februar 2020
Kim Møller

