Formandens tale ved Jubilæumsfesten 2012
Standerhejsning kl. 10.
Reception og åbent hus fra kl. 11.00 – 15.00.
Tak til husudvalget for at I har plantet blomster og gjort klar en dag før I normalt gør huset klar i forhold til
vores jubilæumsfest.
Tak til SI for, at 3 af vores baner er klar til vores jubilæum. Vi er stolte af at have så dygtige banemænd fra
SI, der sætter overliggeren højt og sørger for fremragende baner, år efter år. Det er vi stolte og
taknemmelige for.
Tak til Michael Schwartz for at påbegynde med at sætte læsejl op på eget initiativ.
Ny bestyrelse (præsentation) Flemming Beicker, Ulrik Bliss, Peter Larsen samt undertegnede Søren
Christoffersen.
Peter samt Ulrik repræsenterer primært juniorafdelingen. Flemming samt undertegnede tager sig af
senioraktiviteter, generelt.
WEBmaster
Peter samt Stefan er klubbens WEBmastere, og de sørger for at opdatere vores hjemmeside og drive
administrationssystemet. Se altid på hjemmesiden, da det er på hjemmesiden vi opdaterer vores nyheder
og informerer om tiltag.
Økonomi:
Michael Schwartz er vores økonomiansvarlige og medlemsansvarlige. Michael er meget gerne behjælpelig
med at booke baner til kampe samt særlige arrangementer. Send besked i god tid til Michael når der skal
bookes baner.
Michael holder ligeledes øje med vores mail og sender mails videre til de relevante personer hvis han ikke
kan svare på de indkomne spørgsmål.
Det er Michael der sørger for, at vores regnskab afleveres korrekt til revisor rettidigt samt med korrekte
bilag.
Der er pt. 230 senior, der har meldt sig ind i år og ca. 25. juniorer.
For at vores regnskab skal balancere, skal vi op på 300 seniorer medlemmer samt 50 juniorer medlemmer.
Sundby Tennisklub
Sundby Tennisklub blev stiftet ca. den 1. april år 1937 (50 medlemmer om 2 baner).

Klubben har været repræsenteret i 3. division og har haft 7 – 800 medlemmer tilbage i slutningen af
1980’erne samt i begyndelsen af 1990’erne. Ifølge de oplysninger jeg er i besiddelse af var der kampvalg
når der var generalforsamling. Det er der ikke længere (desværre).
Klubben har dermed trods manglende kapacitet præsteret at overleve igennem 3 generationer. Det synes
jeg er flot.
Hvis klubhuset kunne fortælle alle de samtaler, som klubben har lagt øre til gennem 75 år, kunne vi alle få
nogle fantastiske historier. Måske er det meget godt det ikke er muligt.
Forventninger i 2012
Vi har stadig ambitioner om at skabe en klub for alle, og hvor det er rart at være. Det er vigtigt, at vi
respekterer hinanden og alle hjælper til med, at det er gode forhold, og derfor beder vi klubbens
medlemmer om at passe på banerne, så de er gode hele året. Feje og vande og gerne på en tørvejrsdag
vande banen ved siden af, hvor man har spillet (hvis der ikke er nogen der spiller, og banen er tør).
Ligeledes skal vi huske at rydde op i klubhuset, når vi har brugt det. Tak på forhånd.
Vi håber, at vi i år får malet klubhuset færdigt. Vi har spurgt om hjælp i SI og de lover at hjælpe, når de har
tid i den stramme kalender. Hvis der er frivillige, der brænder for at have en arbejdsdag, så kontakt
bestyrelsen pr. mail.
Der arbejdes ligeledes på at gøre noget ved vores hegn omkring banerne, da boldene springer meget retur,
da hegnet er meget stift. Der er mulighed for at sætte gummiringe på hegnet, hvilket vil tage noget af dette
problem.
Grønne baner er i år ikke til disposition tirsdag samt torsdag aften, da de er udlånt til fodbold. Denne aftale
er kun i år. Hvis vores medlemstal stiger, vil vi selvfølgelig ikke udlåne disse baner til fodboldklubberne.
Træningsbolde er flyttet fra husudvalgets opbevaringsrum, og der skiftes låse inden for en kort periode, da
vi efterhånden ikke har et overblik over, hvem der har nøgler. De som ønsker en nøgle, og som mener de
har en særlig grund, kan rette henvendelse til bestyrelsen.
Drikkevarer kan købes, når der er medlemmer af bestyrelsen til stede eller husudvalg. Vi ønsker et
pengeløst klubhus til trods for at vi har alarm i klubhuset.
Alarm tilkobles kl. 23.00 til kl. 06.00 i sommerhalvåret. Er der brug for at være i klubben ud over det
tidspunkt, skal i kontakte bestyrelsen, da det koster kr. 2.500,- hvis G4S kommer ud til falsk alarm.
Har I medlemmer forslag til forbedringer, så send mail til bestyrelsen. Adresse findes på klubbens
hjemmeside.
Holdturnering/interne klubturneringer 2012
Vi er repræsenteret i følgende rækker
Serie 1, serie 3 samt et H – hold

Vi har desværre ikke et seniorudvalg, men Andreas har påtaget sig en del af opgaverne, hvilket vi sætter
pris på. Andreas har ikke ønsket at være en del af bestyrelsen.
I junior stiller vi op i følgende rækker:
U12, U14 samt U16. Der er fundet forældre, som står for det praktiske for hvert hold.
Erling Trads samt Nathalie Thorius er vores trænerteam, og nye juniorer der ønsker at spille tennis kan
henvende sig til dem.
Der er næsten fyldt med forældre på samtlige pladser i juniorudvalget. Det er vi i bestyrelsen glade for og
venter med spænding på, hvad det kommer til at betyde for vores juniorafdeling.
Der afholdes sommer camp primo juli måned (se opslagstavlen eller spørg trænerne).
Hyggearrangementer 2012 (se opslag i klubhuset) mød op til disse arrangementer. Det er superhyggeligt,
og for kr. 75,- får du mad samt drikkevarer og masser af tennis. Der stilles hold, så alle får glæde af spillet.
Klubturnering 2012 (Andreas Kofoed) nærmere herom på hjemmeside og på opslagstavle i klubhuset.
Der har været afholdt grønbanemesterskab den 21. april (7 personer var fremmødt) og havde en hyggelig
dag trods vejrlig.
Ekstraordinær Generalforsamling
I slutningen af maj afholder vi ekstraordinær generalforsamling, nærmere herom på hjemmesiden og på
opslagstavlen i klubhuset.
Der vil være to punkter på dagsorden. Et særligt kontingent for de 18 – 25-årige for at fastholde de juniorer,
der fylder 18 år, samt lokke nye medlemmer til klubben i denne aldersgruppe. Kontingent er foreslået til at
være kr. 600,- samt et indmeldelsesgebyr på kr. 150,-. En forhøjelse af junior indendørskontingentet til kr.
1.000,- som dækker primært trænerudgifter. Begrundelsen er, at vi ud fra den nuværende indtægt ikke kan
finansiere udgifterne.
Disse informationer vil være på vores hjemmeside i løbet af et par dage.
På vegne af Sundby Tennisklub

Søren Christoffersen
Formand

