Årsberetning for Skanderborg Lawn Tennisklub for år 2019
Bestyrelsens beretning starter med orientering om et faldende medlemstal.
Medlemstallet var ved årets udgang var 218. I den forløbne sæson har vi desværre
konstateret en medlemstilbagegang på 46 medlemmer (ca. 17 procent). I kan se
nærmere i den omdelte oversigt.
aldersgruppen 6-12 år

Tilbagegang på 22 medlemmer

Aldersgruppen 13-18 år

Tilbagegang på 6 medlemmer

Aldersgruppen 19-24 år

Tilbagegang på 8 medlemmer

aldersgruppen 25-59 år

Tilbagegang på 13 medlemmer

Aldersgruppen 60+

Fremgang på 3 medlemmer

Samlet er der især tale om tab af familiemedlemsskaber.
Da en medlemstilbagegang af børn kan skyldes, at der var for lang transport til
træning i Dyrehaven, når man bor i Højvangen, og at transportvejen til Dyrehaven
ikke er børnevenlig, vil vi genoverveje placering af træning,
Økonomi:
Klubben har et pænt overskud på den almindelige drift og en meget god ekstra
indtjening fra Champagnebrunch 2019. Rune vil sige mere om dette ved
gennemgang af regnskab og fremlæggelse af budget.
Vi har i år investeret i forskønnelse af Dyrehaven. Vi har købt nye møbler, vi har fået
ny beplantning ud til stien langs øvebanen og i hjørnet uden for bane C og B. Vi har
fået nyt tag på klubhuset i Dyrehaven. Skanderborg Kommunes
Folkeoplysningsudvalg bevilligede det fulde beløb til et nyt tag, hvilket vi er meget
taknemmelige for.
Anlæg, baner og klubhus:
Anlæggene og klubhus er blevet passet til alles tilfredshed. Stor tak til banemænd
M/K for jeres indsats. Også tak til alle medlemmer, der hjælper til med klargøring af
baner og klubhus.
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Ud over det ugentlige arbejde med anlæggene, har Harding, Ib og Kristian lagt gulv i
den ene side af loftet i klubhuset i Dyrehaven, så vi nu har opbevaringsplads til stort
set alt grej til champagnebrunch.
Anlægget i Højvangen vil i 2020 blive passet af Ib og Kurt og anlægget i Dyrehaven vil
blive passet af Kristian, Harding og Carsten. Dejligt hvis endnu et medlem vil melde
sig som banemand i Dyrehaven.
Vi fik en udfordring under SmukFest og Champagnebrunch i SLTK, da Dyrehaven blev
oversvømmet af mudder og regnvand. Oversvømmelsen skyldtes problemer med
flis, der havde stoppet en regnvandskloak på den anden side af vejen. Da den prop
blev fjernet af en rendegraver, førte det til et ekstremt pres på en stenkiste under
vejen, der igen førte til en ”eksplosion” af den regnvandsbrønd, der er på skrænten
uden for vores anlæg i Dyrehaven, der igen første til en total oversvømmelse af
bane C og B og mindre skader på bane D. Desuden stod skuret under vand.
Kommunens repræsentant på åstedet påtog sig ansvaret for rengøring/renovering
af banerne. Det forlyder, at det kom til at koste 50.000 kr.
Banemændene og formand har holdt opfølgningsmøde med kommunen for at
drøfte fremtidige forbedringer. I øjeblikket er kommunen ved at lave en
forsænkning på den anden side af vejen, så presset på vandet i kloakken bliver
reduceret meget kraftigt (fra 600 liter til 160 liter i minuttet). Det er kommunens
overbevisning, at det vil løse problemet med vand i og mudderskred ind på vores
baner.
Kommunen vil ligeledes rette fortovet op, så det ikke hælder ned mod skrænten, og
de vil lave flere riste til at tage det regnvand, der kommer på stien. I hjørnet mellem
bane B og C påtænker man at lave endnu en opsamlingsbrønd.
Vi har budgetteret med en ”mudderbeskyttelse i Dyrehaven langs rhododendron
hæk, indgang og bane C og 3 m. langs bane B. En sådan ”beskyttelsesværn” vil koste
mellem 78.500. Det er et kommunalt tilbud fra entreprenørafdelingen i
Skanderborg kommune.
Der skal nyt hegn op mod nord ved bane A. Desuden skal klubhus og slagmur males.
Pris på dette arbejde vil ligeledes fremgå af budgettet.
Når beskyttelsesværnet er lavet, vil bestyrelsen foreslå, omlægning/renovering af 2
baner i Dyrehaven.
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Desuden har vi som følge af sidste års generalforsamlings drøftelse udarbejdet et
forslag om etablering af en helårsbane i Højvangen.
Hvad angår etablering af en padeltennisbane, vil vi gerne høre generalforsamlingens
mening om, hvorvidt vi i SLTK skal involvere os i padeltennis og arbejde med
etablering af en padeltennisbane. Man kan ikke udelukke, at det vil gavne klubbens
medlemstal.
Motions- og aktivitetsudvalget:
Der er i løbet af året oprettet et udvalg bestående af Sys Møller, Anne Dorte
Johansen, Annette Fausing og Karen Domino. Har du lyst til at være med, er du
velkommen til at henvende dig til Annette. Udvalget har med stor succes arrangeret
rigtigt mange vellykkede arrangementer med stor tilslutning.
Motionistafdelingen er meget velfungerende, og mange medlemmer gør en stor
indsats for både det sociale liv og for at få samlet deltagere til faste hold. Nye
medlemmer udtaler, at de er meget glade for både modtagelsen i klubben og de
mange muligheder og den opmærksomhed, de oplever som nye i klubben. Det kan
vi som klub være stolte af.
Børne og -Ungdomsudvalget:
Ungdomsafdelingen bliver et særligt indsatsområde i den kommende sæson.
Vi vil arbejde for, at vi har både unge trænere og mere modne trænere omkring
børnene og de unge. Det kan være meget krævende at håndtere negative attituder
blandt børnene for de unge trænere. Almindelig god opførsel med udvisning af
social adfærd er noget, vi skal forvente, og noget, vi skal være med til at fremme.
Den opgave skal de unge trænere ikke stå alene med.
Medlemstilbagegangen kan handle om, at der har været en mistrivsel på nogle af
holdene, som der ikke blev taget hånd om i tide.
Der er i år blevet arbejdet for etablering af en forældregruppe, der vil gøre en
indsats i forhold til arbejdet med børne- og ungdomspillerne. De forældre, der har
meldt sig, er: Frans Wichmann, Thomas Høi, Oliver Wolgast og Mathias Lasgaard.
Træningstilbud børn og seniorer:
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Vi har arbejdet for at der skal være gode træningstilbud til alle medlemmer, der
ønsker træning både sommer og vinter.
Alle nye medlemmer får et særligt fordelagtigt tilbud om begyndertræning.
Vi uddanner løbende trænere og siger tak til alle trænere for jeres indsats i 2019.
Turneringshold:
Michael Kaare Jensen og Frans Wichmann vil gerne stå for træning af DGI/DTF veteran spillere og samtidig stå for indslusning af nye medlemmer, der har lyst og
kompetencer til andre udfordringer end onsdags drop in. Måske det kan udvikle sig
til en turneringsudvalg.
Fordeling af tider til klubbens faste hold:
Når det kommer til fordeling af faste spilletider for de forskellige træningshold og
klubhold og arrangementer, kan det være en udfordring at gøre så mange
medlemmer som muligt tilfredse. Vi håber, I har forståelse for, at ikke alle kan få
deres ønsker opfyldt. Der er et voldsomt tryk på banerne på hverdage i tiden fra 1620. Vi har det princip, at én bane skal fredes til fri booking i ugens 4 første dage.
Desuden ønsker vi at tilgodese børn og unges mulighed for træning og gøre det så
let som muligt at komme til træning (uden afhængighed af transport i bil).
Banernes anvendelse: Vi har lavet en oversigt over banernes anvendelse, som viser,
at banerne i weekenderne ikke bliver brugt i et stort omfang.
Persondataloven/find en makker i SLTK:
Persondataloven forhindrer os i at have en offentlig medlemsliste på hjemmesiden.
Vi har derfor lavet en vejledning i, hvordan du kan tilmelde dig kontaktlisten, hvis du
ønsker, at andre medlemmer skal kunne se dine kontaktoplysninger.
PR og omtale i presse og på medier:
Vi er på Facebook og prøver her at gøre klubbens arrangementer tydelige og
interessante.
Vi har udarbejdet særlige fordelagtige skoletilbud og udarbejdet en pjece, som vi har
sendt til skolerne, og som de lægger på deres interne systemer.
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Aktivitetskalender har været udarbejdet til alle medlemmer, så den kan deles ud til
venner og naboer. Aktivitetskalender for 2020 vil være færdig til standerhejsning
den 25.4.
I Dyrehaven har vi haft besøg fra Skanderborg Realskole og fra Morten Børup
Skolen, i alt ca. 150 elever, hvilket kan få en positiv effekt for tennissporten og
måske øge vores børnemedlemstal. Vi vil her arbejde med at få de yngre klasser på
besøg og ikke kun 7., 8. og 9. klasses niveau.
I Højvangen har vi inviteret børnene fra Projekt Højvangen til at komme på besøg. Vi
har tilbudt at stille trænere og udstyr til rådighed.
Vi har også fra i år fået et velfungerende kommunikationsudvalg bestående af:
Annette Fausing og Niels Bjøl. Henvend dig til Niels eller Annette, hvis du vil give en
hånd med.
Fonden i Skanderborg Tenniscenter:
Arbejdet i Skanderborg Tenniscenter Fond er forløbet godt det sidste år.
Fondsbestyrelsen tæller i øjeblikket 4 personer, og vi har løbende afholdt en række
møder. På disse møder er der taget beslutninger om iværksættelse af
vedligeholdelsesarbejder og planlagt tiltag, der forbedrer drift og tilstand af
tennishallen. Her kan bl.a. nævnes udskiftningen af varmesystemet, udskiftning af
defekte paneler og døre, malearbejde af vægge og døre. Ligeledes har
fondsbestyrelsen arbejdet med at finde en bedre løsning på lysforholdene af
banerne, som pt ikke er optimale. Her forventer vi, at en forbedring kan finde sted i
2020. I forbindelse med anlægget af den nye P-plads bliver der reetableret
regnvandsdræn rundt om tennishallen. Med tiden kan der også blive tale om
udskiftning af defekte døre og vinduer, bedre omklædningsfaciliteter, udskiftning af
plader i gavlbeklædning samt ny gulvbelægning m.m.
Pengene til opgaverne er til stede. Økonomien er rigtig god, da Fonden ved
skattemæssigt regnskab 2019 råder over hensættelser på mere end 1,4 mio. kr. Ud
over dette udløber de optagne lån, hvorved økonomien forbedres yderligere.
Fondsbestyrelsen har til opgave at prioritere anvendelsen af fondens midler.
Samarbejdet mellem de tre tennisklubbers repræsentanter har fungeret fint bortset
fra én enkelt sag, der har delt vandene noget. Det drejer sig om Hørning Tennisklub,
der ønsker at opføre en spillehal til padeltennis på deres grund i Hørning. Det vil
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være et stort byggeri til flere millioner, som Hørning Tennisklub ikke alene kan løfte.
Derfor har klubben tænkt sig, at byggeriet skal finde sted i Skanderborg
Tenniscenter Fonds regi, hvorved Fonden forpligtes økonomisk.
Efter et udvidet møde d. 17. december i Fondsbestyrelsen, hvor forholdene omkring
det eventuelle byggeri i Hørning blev drøftet, har vi i SLTK-bestyrelsen haft sagen til
behandling og herefter sendt besked om vores holdning til Fondsbestyrelsen. I
beskeden finder bestyrelsen i SLTK ikke, at byggeriet af en hal til padeltennis i
Hørning er en opgave, som Fonden skal engagere sig i. Vi vil gerne arbejde for, at
Fonden fortsat bevarer en sund økonomi, og at driftsoverskuddet alene benyttes til
at fremme Tenniscentrets faciliteter og serviceniveau for brugerne.
Da Tenniscentrets nuværende kapacitet er udnyttet fuldt ud, mener vi i bestyrelsen,
at en udvidelse af tennishallen med en tredje bane vil være et fornuftigt mål at
arbejde frem mod. Vi ønsker ligeledes, at SLTK fremover har to repræsentanter i
Tenniscenterets Fondsbestyrelse.
Champagnebrunch:
Vi har igen i år afholdt Champagnebrunch. Historisk startede dette tiltag i 2006 af
ildsjæle i klubben. Et flot initiativ, som gennem årene har vokset sig stort, og det er
blevet en fast tradition, at ca. 50 frivillige lægger en stor indsats i denne mulighed
for at tjene ind til klubben og samtidig have det hyggeligt. Det sidste er lige så vigtigt
som det første. Hvis det ikke er sjovt og hyggeligt at være frivillig, ja så giver det ikke
mening at deltage. Udfordringen er, at vi ikke må drukne arbejdsmæssigt i vores
egen succes og blive for store og lukke flere gæster ind, end vi kan klare. Vi holder
fast i, at det skal være hyggeligt for alle - både gæster og frivillige.
Når udgifter til den vellykkede fest for de frivillige med ledsagere og med
hjemmelavet god mad og levende musik og dans i Dyrehaven er trukket fra, blev
overskuddet i år på over 100.000 kr. Og det på trods af, at vi havde få gæster om
lørdagen grundet den store oversvømmelse.
Fra 2020 har vi et helt sikkert velfungerende Champagnebrunchudvalg: Gyda
Nielsen, Susanne Kjellerup, Carsten Kjellerup og Karen Domino.
Sponsorarbejde:
Vi fik et meget stort sponsorat fra Rynkeby fra en af gæsterne til Champagnebrunch
(450 liter juice og 300 flasker smoothies). Vores fast gæst fra Rynkeby, vil gerne give
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et bidrag igen i år. Desuden har Ballisager sponsoreret 3000 kr. til festen for de
frivillige.

Netværk under JTU:
Som klub samarbejder vi med et netværk under JTU. Netværket består af
naboklubber (Hørning, Ry, Beder-Malling, Hou, Horsens, Stavtrup, Odder og SLTK).
Formålet er at inspirere med ideer til udvikling af klubbernes aktiviteter og lave
nogle fælles aktiviteter. Vi har bl.a. afholdt nytårsturnering og sommerturneringer.
Næste arrangement for damer er i Skanderborg den 6. juni 2020.
I det kommende år har vi to indsatsområde:
1. udvikling og støtte til de unge trænere
2. støtte at børn og unge deltager i tennisturneringer på flere niveauer med
klubber i netværket, DGI’s regi eller under JTU.
Ideer til nye tiltag i 2020:
Et vigtigt indsatsområde i 2020 vil være rekruttering af børn og unge. I den
forbindelse har vi overvejelser om følgende:
• Alle konfirmander i Skanderborg får et medlemskab af SLTK i
konfirmationsgave. Nonfirmander (børn på samme årgang) får samme tilbud.
• Gratis træning til børn én gang om ugen
• Vi har indledt et samarbejde med et reklamebureau om evt. PR for vores klub
i en digital og fysisk velkomstpjece til nye borgere i Skanderborg Kommune.
Der kan også blive tale om særlige PR-indsatser over Facebook målrettet
Tennissportens Dag med åbent hus m.m.
• Evt. nedsættelse af et udvalg, der vil arbejde med om SLTK skal engagere sig i
etablering af en udendørs padeltennisbane.

Tak til alle for indsatsen i 2019.
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