SLTK, Årsberetning 2008/2009
Medlemsoversigt:
Medlemstallet for 2008/2009 var status quo i forhold til sidste år, ialt 282 medlemmer pr.
19. marts 2009. Vi kan igen konstatere at en del nye kommer til og et nogenlunde
tilsvarende antal melder sig ud.
Fordelingen af medlemmer ser ud som nedenstående:
alder
Frekvens Procent KumFrk
KumPct
--------------------------------------------------------------------------Under 24år
103
36.52
103
36.52
24år-40år
34
12.06
137
48.58
40år-50år
59
20.92
196
69.50
50år-60år
42
14.89
238
84.40
Over 60år
44
15.60
282
100.00

Udviklingen af SLTK:
I 2008/2009 satte vi flere aktiviteter igang med henblik på at få øget antallet af
medlemmer.
MFU afviklede således begynder- og fortsætter træning HVER UGE, så vi kunne få flest
mulige nybegyndere igang. Begge dele var en stor succes, og jeg er sikker på at vi vil se
mange af disse nybegyndere igen i år.
MFU afviklede ligeledes Drop-In tennis hver onsdag, også med stor succes.
Familiedage blev ligeledes gennemført med stor tilslutning.
UU og SU indledte i 2008/2009 et tættere samarbejde, med henblik på dels at få vores
dygtige seniorspillere til at fungere som mentorer for vores ungdomsspillere, men også at
får de dygtigste UU spillere kanaliseret ind i SU på en god måde.
Forhåbentlig har det også den effekt at mange af de yngre UU spillere har noget at se op
til. Noget at opbygge ambitioner udfra.
Vi har i 2008/2009 sendt flere af vores medlemmer på træner kurser.
Så selvom vi må konstatere at de mange aktiviteter ikke har medført signifikant flere
medlemmer i år, tror jeg på at effekten vil være der i det kommende år.

Økonomien:
Vi har i år ændret flere ting i måden vi fører regnskab på, således har vi nedlagt forskellige
henlæggelseskonti, afviklet en mindre realkreditgæld, og i det hele taget forsøgt at gøre
regnskabet mere gennemskueligt.
I vores regnskab for 2008/2009 fremgår det at vi har et overskud på 48.000 kroner. Det er
jo fint, men dækker ikke over at vi har pengene i kassen. Men mere at vi har ændret
ovenfornævnte regnskabsprincipper.
Budgettet for 2009/2010 har vi fået til at balancere med det nuværende kontingent niveau.
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Baner og øvrige anlæg:
I 2008/2009 fik vi igen klargjort banerne med frivilliges hjælp.
Vi klarere året uden at have en ansat banemand, men frivillige nøglerpersoner trak et stort
læs.
Mange har i løbet af året rost banerne for at have en god kvalitet, og det har vi jo været
glade for.
Vi fik i 2008/2009 kommunen til at gennemføre en sænkning af stien ved Dyrehaven. Det
har stadigvæk ikke haft den effekt at vi ønsker, nemlig at få mindre vand ind på banerne,
men vi arbejder for at det bliver rettet 100% i år.
Stien frem til klubhuset i Dyrehaven blev omlagt, så vi har en repræsentativ indgang til
klubben.

Champagnebruch:
Vores champagnebrunch var igen i år en stor succes, med rekord omsætning. Det var
hårdt arbejde for flere personer, men jeg ved at mange af os hjælpere syntes det var
hyggeligt og sjovt at deltage, så jeg er sikker på vi får det i luften igen i år.

Tak for hjælpen til Jer alle:
Afslutningsvis vil jeg sige mange tak for hjælpen til alle Jer der har givet en hånd.
Hvad enten det drejer sig om hjælp til det administrative, hjælp til at få banerne til at
fungere, eller hjælp til træning, champagnebrunch eller hvad det nu har været.
Mange tak til Jer alle.
Med mange tennishilsener
Torben Christensen

