
Formandens beretning for 2020

Den helt store overskrift for 2020 må være Corona.

Da Statsministeren den 11. marts kundgjorde, at den verdensomspændende pandemi forårsaget af en virus ved navn 
Covid-19 nødvendiggjorde en voldsom nedlukning af det danske samfund, fik det naturligvis også konsekvenser for 
vores tennisklub.

Juniorafdelingen, der havde kørt vintertræning hver lørdag formiddag, stoppede øjeblikkeligt. Standerhejsningen på 
Tennissportens Dag måtte aflyses, vi måtte ikke benytte klubhuset, alle sociale tiltag blev aflyst og der blev strenge 
påbud med afspritning osv.

Om corona restriktioner og behovet for at komme ud spillede ind vides ikke, men vi fik både godt vejr og meget 
tennisspil fra vi satte nettene op og gav spillet frit den 22. april. De tørre statistiske tal siger at vi har booket spilletid 
hele 511 gange i 2020 hvilket er godt 27 % mere end året før og næsten lige så meget som i fantomsæsonen 2018 hvor 
det meget gode vejr bevirkede 519 bookninger.

Medlemstallet er stabilt, vi er nu præcis 100 medlemmer - 3 flere end sidste sæson. Det er 3 seniorspillere der er 
kommet til idet juniorafdelingen fastholdt de 37 medlemmer de kom op på året før - alt i alt et rigtig fint resultat som 
især skyldes vores trænere Ieva og Morten og Deres helt enestående store arbejde med børnene.

Juniorerne startede i efteråret op med skumtennis i Erikstruphallen men blev jo hurtigt lukket ned igen på grund af 
corona’en. Vi havde søgt om spilletid i Stevnshallen i stedet for på skolen hvor vi hele tiden får aflysninger på grund af 
andre arrangementer som folkedans, linedance, teater m.m. Nu bliver der bygget en ny hal men den er desværre nok 
allerede for lille fra starten af og det bliver spændende at se om vi kan få træningstider i den.

På den praktiske front fik vi atter banerne forårs klargjort og vedligeholdt af AC Sportsanlæg ApS. Det har helt klart 
betydet gode baner og ukrudtsproblemet på samme har været væsentligt mindre efter vi har brugt hjælp udefra. 
Hækklipningen er igen klaret af medlemmer ligesom der er venlige brugere der har fjernet ukrudt på terrasser og 
udenomsarealer – en stor tak til dem.

Klubhuset trængte voldsomt til et løft. Vi lagde forsigtigt ud sidste år med nye lamper på toiletterne – inden sæsonstart 
havde vi også skiftet wc’erne ud og opsat håndpapir dispensere ligesom der kom håndsprit ved hoveddøren. Vi ansøgte 
DIF’s foreningspulje og fik bevilget 25.000 til renovering af klubhuset. Det betød at vi kunne male klublokalet, udskifte
køkkenet med et nyt og større, anskaffe en hjørnesofa og i det hele taget få frisket det hele lidt op. Udenfor har vi fået 
nye og flere havestole, nye parasoller og en stor gasgrill, alt sammen for 25.385 kroner og en masse frivilligt arbejde – 
også en stor tak for det.

På den økonomiske front havde vi budgetteret med et mindre underskud på 7.300 ud fra devisen, at klubben ikke skal 
akkumulere overskud men skabe gode rammer for at spille tennis. Det har vi slet ikke kunnet holde idet vi faktisk har 
gjort det 35.000 bedre end budgetteret og dermed tilført egenkapitalen godt 27.500. Det særdeles gode resultat skyldes 
en række faktorer; større tilskud og mindre udgifter over en bred front ligesom vi ikke haft større udgifter til sociale 
arrangementer eller andre aktiviteter.

Hvis jeg som formand kan tillade mig at se bort fra corona og den begrænsning restriktionerne har medført alligevel 
skal gøre året op, må jeg konstatere at 2020 for Store Heddinge Tennisklub har været meget tilfredsstillende. Der har 
været meget spil; vi har fastholdt medlemstallet godt og vel; nye og bedre faciliteter inde og ude samt en væsentlig 
forbedret økonomi. Det er meget bedre end man kunne frygte i foråret.
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