Årsberetning Skanderborg Lawn Tennis Klub 2015 / 2016.
Af formand: Knud H Knudsen
Ved sidste års generalforsamling var klubben lige ved at blive nedlagt. Der måtte en
ekstraordinær generalforsamling til for at kunne få en bestyrelse, som det kræves for kunne
fortsætte som tennisklub.
Jeg havde været medlem af MFU i flere år, lavet klubbens første online bookingsystem og
været initiativtager til Champagnebrunch sammen med Gyda Nielsen og Inger Jensen.
Jeg synes at jeg havde ydet min indsats for klubben. Det samme synes Harding, som har
været kasserer i mange år og som har stået for organisering af Champagnebrunch, der nu
genererer mere end 100.000 kr. til klubben om året.
Stillet over for en nedlæggelse af den klub, som vi alle har stor glæde ved at spille tennis i
indvilgede vi i at gøre endnu en indsats.
Klubben har desværre mistet medlemmer, så vi havde i sæsonen 218 medlemmer fordelt på:
UU 87, SU 27 og MU 104.
Dette er en nedgang fra 274 i 2014/15 og 299 i 2013/14.
Nedgangen har været størst blandt de unge under 25. Her har vi mistet næsten en tredjedel af
medlemmerne. Dette påvirker vort tilskud fra kommunen, da dette bliver beregnet efter hvor
mange unge medlammer vi har.
Vi har det meste af året desværre ikke haft noget ungdomsudvalg der har kunnet gøre en
indsats for at vende denne udvikling. Det er derfor vigtigt at forældrene til vore unge
medlemmer nu gør en indsats for deres og andres børn.
For at gøre tingene værre har vi i Dyrehaven haft en del udgifter i forbindelse med
oversvømmelse, rørbrud og en stormskade til små 15.000 kr.
Champagnebrunch penge er blevet brugt til reparation af hegn på alle 5 baner, nye bænke
og redskaber, ny læskærm, betalt for 2 x frostsprængninger samt ny kompressor.
Vi har i år underskud på 42.587 kr.
Vores egenkapital er stadig god, men hvis udviklingen i medlemstallet især blandt de unge
forsætter den kedelige trend kan vi på sigt komme i økonomiske vanskeligheder. Bestyrelsen
anser det som vigtigt at økonomien balancerer, således at vi ikke løber tør for penge. Dette
betyder at vi må afstemme udgifter og indtægter til faldende medlemstal.
Baner
Vi har igen i dette år ikke haft nogen baneinspektør. Banerne i Dyrehaven blev klargjort under
ledelse af Rune med fint fremmøde og vedligehold har Preben Toft, Ib Kirkegaard og Jens
Rasmussen stået for.
I Højvangen har Jens Aamand og Kurt Jensen med flere sørget for både klargøring og
vedligehold.
En stor tak til alle. Banerne er blevet rost til skyerne både af medlemmer og af besøgende
tennisspillere.

Aktiviteter
26. april var der standerhejsning i 10 graders varme. Vi gentog succesen med grill og salg af
udstyr.
Voksne
Vi har haft træning for begyndere og fortsættere. Det agter vi at fortsætte med næste år.
Der er blevet arrangeret drop-in, søndagstennis, Mixdoubleturnering, Damedoubleturnering,
Klubmesterskaber, træningsarrangement med besøg af chef-og diplomtræner Lotte Gundtoft
Jensen samt diplomtræner Camilla Hoff.
Trivselsudvalget
Som noget nyt har vi haft et trivselsudvalg som har stået for:





En grillaften med hjemmelavede ting og sager for 12 medlemmer til Drop In.
Indkøb af hynder til udendørsstolene i Dyrehaven.
Arrangement for nye medlemmer (der kom ingen)
Kontaktperson og ”vejviser” for forældre, som har været interesseret i at få deres børn
meldt ind i klubben.

Børn og unge
For de unge har der været både ude og indendørs træning med Jan Christoffer Hoffmann,
Søren Serve, Rune Hoffman og Shaiq Ghorwal.
Turneringsspillere
Da Kinni fra turneringsudvalget har været på rejse har jeg desværre ikke nogen informationer
om aktiviteter.
Champagnebrunch
Årets Champagnebrunch var igen rekord både i omsætning og overskud. Vor største
udfordring er at skaffe nok hjælpere.
Harding står i spidsen for det udvalg bestående af Gyda og Christian Nielsen, Preben og Jytte
Toft, Jens Aamand, Helle Aabrik og jeg.
Vi satser ikke på at det nu skal blive større, men at fastholde den nuværende omsætning og
indtjening. Vi har for 2016 valgt at udpege områdeformænd, som selv blandt medlemmerne
skal hverve de hjælpere som de har brug for. Hvis der er medlemmer der ønsker at hjælpe til
er man stadig meget velkomne til at melde sig hos Harding.
Vi er en klub og ikke en butik eller serviceorganisation. Vi er afhængige af at medlemmerne
hjælper til for at drive klubben. Det er der heldigvis mange der har gjort i større eller mindre
udstrækning. Jeg vil gerne til sidst takke alle for jeres vigtige indsats.

