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Formandens beretning 

 2010 blev et godt tennisår. Vi passerede medlemstallet på 300 og har nu 325 

medlemmer. Der har været mange aktivitetstilbud og formidlingen heraf er 

lykkedes. Vi har fået mange dygtige tennisspillere, gode faciliteter i klubben, god 

energi og sportsånd. Alt i alt et godt år! 

 MU tilbyder begyndertræning for motionister - også i 2011. MU afholder desuden 

Drop-In, Veterantennis og familiedage. Familiedagene faciliterer, at hele familien 

spiller, og at børnene motiveres af forældrene til at spille mere tennis. I UU blev 

træningen for et par år siden samlet i Dyrehaven for at skabe mest mulig aktivitet. 

Den linje fortsættes, og UU vil for fremtiden satse på flere aktiviteter og turneringer 

for juniorerne. Der har været en tilvækst af ungdomsspillere og for at fastholde de 

ældste spillere, træner U17 sammen med SU. I sommersæsonen 2011 er træningen 

planlagt med fokus på: Hele træningstimer for at undgå halve spildtimer; At bane A 

altid er ledig om mandagen uden fastlagte træningstider; opdeling af UU-træning i 

Turneringstræning og Ikke-turneringstræning og en så lige fordeling af ”den bedste 

spilletid” for UU, SU og MU. 

 Champagnebrunchen har fået sin egen hjemmeside for at fremhæve betydningen af 

arrangementet for klubben. Det er vigtigt at støtte op omkring ”hvervekampagnen” 

for at få flest mulige til at trække læsset. 

 SLTK har gennemført en medlemsundersøgelse, som viste en generel høj 

tilfredshedsgrad målt på banernes kvalitet, klubhus, banebookning (dog med ønske 

om flere ledige baner i den bedste spilletid i Dyrehaven, hvilket opfyldes med en 

ledig bane A mandag til torsdag), træning og aktiviteter. 

 SLTK vil gerne fokusere mere på det at være en helårsklub ved at afholde 

vintertræning, fællesaktiviteter for MU og turneringer for UU indendørs i hallen.  

 SLTK har en vision for at højne tenniskvaliteten. Den 15. maj kommer Hanne Skak 

og udfordrer UU-spillerne, fordi UU er pipeline til seniorafdelingen. Vi skal spille 

divisionstennis i SLTK igen! Vi skal sætte nye mål for, hvad vi vil opnå i SLTK. Vi 

kunne måske nå længere med kvalitetstennis ved at samarbejde med de andre 

tennisklubber på tværs af kommunen. Som en del af den nye vision har vi indgået 

et samarbejde med en ekstern træner, Esben Olesen. Han er nummer 7 i Danmark 

og skal være med til at få tenniskvaliteten i UU-træningen endnu bedre og dermed 

”fodre” SU med nye talenter. 

 SLTK får ny hjemmeside til april. Administrationen bliver mere automatiseret, og 

brugerfladen får et ansigtsløft. 



o Kommentarer fra de fremmødte: Kim Sommer Jensen kommenterede 

Turneringstræningen i forhold til Ikke-turneringstræning. Torben Hocksdahl: 

kommenterede, at tennis i SLTK som helårssport er vejen frem for at 

fastholde spillerne og øge tenniskvaliteten. 

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

 Det er et atypisk regnskab på 10 måneder, der påbegyndtes pr. 1. marts, fordi vi nu 

følger kalenderåret. På indtægtssiden er tilskuddet fra kommunen uændret ift.  

sidste år. Kontingentindtægten er på 184.000 mod 164.000 sidste år, hvilket er en 

stigning på 20.000 i takt med det øgede medlemstal. Træningsgebyret er faldet lidt 

ift. sidste år. Sponsorerne er halveret siden sidste år. Festivalen gav samme 

overskud som sidste år. Der blev brugt 12.000 mere på banevedligeholdelse end 

sidste år. SU: Væsentlige lavere udgifter ift. sidste år. UU: lavere end sidste år (dog 

med forbehold for den korte periode på 10 måneder). MU: Ligger lidt over sidste år. 

DGI er uændret. 479.393 kr i udgifter for året. Vi kommer ud af året med 78.000 

plus og 211.000 kr på bankbogen i forhold til 123.000 sidste år. 

Orientering om det løbende regnskabsårs budget samt fastsættelse af kontingent 

 Vi har udarbejdet budget i henhold til sidste år. Vi har skruet lidt op for MU og UU 

og lidt ned for SU. Budgettet på 567.500 er lidt mindre end sidste års budget på 

586.200. Vi kører videre med uændret kontingent. 

Behandling af indkomne forslag  

 Bestyrelsen foreslår ændringer i vedtægterne i § 6: Bestyrelse, jf. bilag. 

Ændringsforslag er godkendt. 

Valg af den i § 6 nævnte bestyrelse  

På valg er: 

 Formand Torben Christensen, som gerne modtager genvalg.  Valgt 

 Baneinspektør Jan Mortensen, som gerne modtager genvalg.  Valgt 

 Kasserer Kurt Jensen, som ikke modtager genvalg. 

Bestyrelsen indstiller Harding Aabrink.   Valgt 

 Sekretær Tine Lind, som gerne modtager genvalg.  Valgt  

 Medlem af Halfonden Bent Ole Jensen, som ikke modtager genvalg. 

Bestyrelsen indstiller Per Olsen.   Valgt 

 Medlem af Halfonden Torben Støckler, som ikke modtager genvalg. 

Bestyrelsen indstiller Søren Frankild.   Valgt 

 

 

 



Valg af medlemmer til de af generalforsamlingen nedsatte udvalg 

 SU: Rune Hofman Larsen (tovholder), Daniel Stefansson, Thomas Patula, Rune Møller

      Valgt 

 MU: Morten R. Dam (tovholder), Torben Christensen, Annette Fausing, Bent Andersen, 

Inge-Lise Svendsen    Valgt 

 UU: Christian Bugge (tovholder), Hans Damgaard, Jan Østergaard og Rune Hofmann 

Larsen     Valgt 

 Suppleant til bestyrelsen: Steffen Frederiksen   Valgt 

 Suppleant til halfonden: Flemming Therkelsen  Valgt 

 Valg af revisor: Verner Larsen    Valgt 

 Valg af revisorsuppleant: Ingvar Uldall-Jessen  Valgt 

Eventuelt 

 Verner Larsen kommenterede, at formandens beretning var god og tydelig bl.a. på 

grund af PowerPoint præsentationen, hvorimod fremlæggelsen af valg til bestyrelse og 

udvalg var lettere kaotisk pga. manglende oversigt. 

 Torben Christensen opfordrede alle til at melde sig som medhjælper til Champagne- 

brunchen. 

 Bent Ole Jensen spurgte, om SLTK går over til nyt regnskabssystem? Svaret er ja via 

klubbens nye hjemmeside, hvor regnskabet for fremtiden udarbejdes. 

 Rune Hofmann Larsen nævnte, at der vil blive arrangeret tennisskole for voksne i 

sommerferien i en uge efter endt arbejdstid. 

 

 

Tine Lind 

2011.03.03  

 

 


