Bestyrelsens beretning på generalforsamling 2021
2020 har været et år med meget aktivitet på banerne, og et år med mange
udfordringer grundet corona-pandemien bl.a. med udarbejdelse af retningslinjer for
adfærd og nedlukning af anlæg og hallen o.m.a.
Vi sluttede året med et medlemstal på 315 medlemmer. En betydelig stigning ift.
sidste år, hvor medlemstallet var på 218 medlemmer. I dag kl. 8.30 er medlemstallet
300.
Bestyrelsen har oprettet et forretningsudvalg bestående af Kasserer Rune Hofmann
Larsen, formand for motionsudvalget Annette Fausing og forkvinde Karen Domino. Vi
ønsker et forretningsudvalg, så vi hurtigt kan handle på opståede ideer og problemer.
Der har været afholdt 8 bestyrelsesmøder. Thomas Høi er udtrådt af bestyrelsen i
foråret.
Hvad har klubbens medlemmer og bestyrelse engageret sig i?
Forskønnelse og pasning af Dyrehaven og Højvangen
I maj måned 2020 stod fredagsholdet for at vinduerne i klubhuset og øvemuren blev
malet. I september skal hele klubhuset males, det bliver oprettet som et event.
Mudderbeskyttelsesmuren blev bygget og beplantet med grønt. Og der blev lavet stål
skærm ud til stien og mellem bane D og E.
På klubhuset er der blevet udskiftet en del beklædningsbrædder, ligesom døren til
redskabsrummet er blevet repareret. I september skal klubhuset males, og vinduerne
skal have anden gang. Desuden er der købt ny belysning i klubhuset i Dyrehaven og
der vil senere være optimering af toiletter, dvs. nye toiletsæder.
Det lykkedes desværre ikke at skaffe en gruppe hausfrauen, hvorfor jeg (Karen
Domino) sammen med sin datter igen i år står for rengøring i Dyrehaven.
I Højvangen er der blevet beplantet ved terrassen for at skabe mere udendørs hygge
og et af de gamle bord-bænkesæt er blevet malet op til flere gange.
Højvangen passes i sommerperioden er Hr. Ghorwal.
Banerne i Dyrehaven og Højvangen
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Anlæggene passes på glimrende vis af vores banemænd; Harding Åbrik og Kristian
jepsen, Ib Kirkegård og Kurt jensen. Vi har I år fået to nye banemænd i Dyrehaven:
Kim Stouenberg og Kim Thomsen. Carsten Kjellerup har ønsket en pause fra tjansen.
Der var en pæn flok til forårsklargøringerne begge lokationer, og når det bliver gjort
grundigt, er det rimeligt overkommeligt at vedligeholde banerne. Samtidig har der
været en god belægning med mange spillere, hvilket også har en positiv virkning på
banernes beskaffenhed.
Der er købt nyt net til bane A, da nettet forsvandt fra dets placering ved klubhuset.
Vi har indkøbt en maskine til vandopsamling. Den har vist sig effektiv, når den bliver
brugt rigtigt. Det er vigtigt, at selve den vandopsugende tromle kun sænkes, når der
er vand at samle op – er den sænket til og fra vandpytterne, vil den samle en del grus
op. Har der været meget vand på en bane, er det en god ide at strø lidt grus ud efter
opsugning af vandet.
I starten af 2021 har kommunen øget rørdimensioneringen for kloakering af
regnvand betydeligt, så mon ikke vi er færdige med oversvømmelser fremover,
medmindre der bliver tale om direkte skybrud.
Sport Trading har stået for renovering af bane C og D. Der bliver lavet nyt
drænsystem, de nuværende slagger blev renset, og der er udlagt et lag stenmel,
inden gruslaget bliver lagt på. De har lavet en fejl 40 i forhold til dræn på bane C, den
er i dag blevet udbedret og der er desuden sat pumpe til dræning af bane D,
Til anlægget i Højvangen indkøbes nye net, nye sprinklere til det automatiske
vandingsanlæg, reparation af lås i døren og nye plantekasser til terrassen.
Dejligt at der er så meget liv på begge anlæg, og der hygges efter tenniskampene. Det
styrker klubbens sammenhængskraft, at vi lærer hinanden bedre at kende. Både I
Højvangen og i Dyrehaven kan der laves kaffe og te på ”husets regning#. I Dyrehaven
sælger vi også sodavand, øl og vin.
Motionsudvalget 2020-21
Der har æret et højt aktivitetsniveau, stort engagement og ikke mindst godt humør
blandt motionisterne i den forløbne sæson.
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Både sommer- og vintersæson har budt på en lang række, som har været godt
booket op.
Blandt sommeraktiviteterne kan nævnes
• Drop-in på onsdage med fællesspisning efter endt spil én gang om måneden
• Fredagstennis formiddag i Dyrehaven
• Fredagstennis eftermiddag i Højvangen – ophørte efter forårssæsonen
• Søndagstennis for alle - også familier - med efterfølgende morgenbrød
• Mixturnering med spisning
• Tennis, tapas og bobler for damespillere
• Kvindetennistur til Samsø med overnatning
• Tennisturnering for 30 damer på tværs af klubber i lokalområdet.
Under motionsudvalget er der desuden en række faste hold, der er åbne for alle
medlemmer. Du kan på hjemmesiden se, hvem du kan henvende dig til. De faste hold
er også åbne for nye medlemmer.
Vintersæsonen i hallen startede så godt med søndagstennis og fredagstennis, men
desværre måtte vi grundet nedlukning aflyse nytårsturneringen, som ellers var fuldt
booket med 24 tilmeldte spillere.
Vi har indgået i et netværkssamarbejde om styrkelse af kvindetennis i lokalområdet
og i samarbejde med JTU, hvorfor vi udbyder aktiviteter på tværs af klubber for
kvinder. Medlem af motionsudvalget Sys Møller er tovholder for dette initiativ.
Motionsudvalget er åbent for nye medlemmer - jo flere hænder jo bedre.
Turneringsudvalget
Dette område har været relativt stille i år 2020.
Gennem DTF har der sidste år ikke været nogen tilmeldinger til indendørs eller
udendørs holdturneringer. Gennem DGI har en enkelt udendørs holdturnering fundet
sted. I 2021 har de mandlige turneringsspillere besluttet at lave en intern turnering.
Der er desuden et hold damer og et hold herrer der er tilmeldt DGI turnering.
Træning af voksne
Vi har et trænerteam på 5 trænere, der træner voksne. Der har været god opbakning
til de mange forskellige træningstilbud.
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Vi har udbudt i 2021:
• 3 faste ugentlige træningshold rettet mod nybegyndere, letøvede og øvede.
• Søndags fitnesstennis i Dyrehaven
• Gratis ”brush-up” træning på 4 søndage for medlemmer, der er tidligere
tennisspillere
• Gratis træning for nybegyndere på 4 søndage.
• Tenniscamp for voksne i uge 26 i Dyrehaven med trænere fra Århus 1900.
I vintersæsonen har vi tilbudt tematennis, der er blevet afviklet 3-4 gange indtil
videre. Det har også været en succes og bør gentages fremadrettet.
Børn- og unge afdelingen
Der et trænerteam på 8 unge trænere.
Der er afholdt på SFO Tennis med 22 børn og tennis sommerskole med 42 børn.
Begge dele var med gode muligheder for træning og en masse sjov og ballade.
Der har i 2020 været gennemført mange hold med såvel udendørs- som
indendørstræning. Vi måtte desværre - grundet Corona - aflyse juleafslutning og
fastelavn
Vi har købt en sound-box, som er blevet brugt flittigt til træningen.
I foråret 2021 afholdte klubben to trænerkurser - et hjælpetrænerkursus og et K1
trænerkursus. Hvor vi havde 7 deltagere fra engen klub. Vi opfordrer alle med
trænerinteresser til at melde sig til disse kurser.
Vi har måttet aflyse en del træning pga. Corona. Refundering af indbetaling for
mistede trænings er sket.
I 2021 er der planlagt sommerskole i uge 26, hvor der er tilmeldt 40 børn og i uge 30,
hvor der indtil videre er tilmeldt 7. Det må man sige er et flot aktivitetsniveau
Familietennis i den kommende sæson
I den kommende sæson tilbyder SLTK familietennis i weekender med efterfølgende
socialt samvær. Vi forestiller os, at der vil kunne være forskellige former for samspil
mellem voksne og mellem børn. Desuden vil vi tilbyde træning til børnene.
Familietennis bliver oprettet under event på hjemmesiden. Har du gode ideer eller
lyst til at støtte initiativet, kan du henvende dig til formanden.
Boldmaskiner:
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• Intro til boldmaskinen, som Palle Larsen har stået for og som Shaiq Ghorwal
har overtaget i 2021
• Shaiq har også ansvar for salg af nøgler til både klubhus og skur og depot.

Vækstaftale med DGI - Bevæg dig for livet
Vi har indgået en treårig vækstaftale med DGI og JTU, hvor vi vægter at styrke
indsatsen overfor familietennis. Desuden satser vi på at få flere kvindelige
medlemmer 60+ og har derfor en række tiltag rettet mod denne målgruppe.
Sponsorater og indtjening ved salg
I efteråret indgik vi en aftale med Bambusa om salg af strømper. Fem kvindelige
medlemmer meldte sig som sælgere. Vi har en fortjeneste på 18.000 kr.
Vi har et samarbejde med Flügger og med In-Sport, hvor medlemmer får 20% rabat
på køb af ikke nedsatte varer. Hos Flügger får klubben endvidere 5 procent af det
beløb, som medlemmerne har købt for.
Hjertestarter i Dyrehaven
Vi har søgt Trygfonden om en hjertestarter til Dyrehaven, desværre kom vi ikke i
betragtning. Derfor har bestyrelsen afsat et beløb i budgettet til en hjertestarter i
Dyrehaven.
Etablering en udendørs padeltennisbane i Højvangen
Vi har undersøgt muligheden for etablering af en udendørs padeltennisbane i
Højvangen. Allerede for 4 år siden var det til debat, og det blev på
generalforsamlingen 2017 besluttet at arbejde videre med ideen om etablering af
Padeltennisbane i klubregi. Derfor er der på dagsordenen til generalforsamlingen et
forslag om etablering af en udendørs padeltennisbane i Højvangen. Mere om det
senere.
Udvidelse af hallen
I Tennisfondens regi arbejdes der med planer om udvidelse af tennishallen med en
bane og opførelse af ny hal med plads til 3 padeltennisbaner. Det er en ikke helt
ukompliceret sag. Oprindelige planer om et samarbejde med en initiativgruppe af
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tennisentusiaster, der gerne ville stå for driften af padeltennis i en af Halfonden ejet
Halbygning, måtte opgives, da lokalplanen for området tillader ikke kommerciel
virksomhed.
Der har været mange problemer i forhold til lokalplanens bestemmelser om
byggefelter og fredede orkideer. Dette er nu afklaret, så vi kan bygge uden for
byggefelter og de fredede orkideer er måske ikke et problem. Halfondens bestyrelse
er netop gået i gang med afklaring af finansiering til projektet.
Det ligger ret fast, at tennishallen vil blive udvidet med en bane. Hvis det lykkes at
finde finansiering til en padeltennishal vil den blive drevet i Fondsregi på tilsvarende
måde, som tennishallen drives i dag.

Til slut vil jeg sige mange tak til alle jer, der tager en tørn som frivillige, til bestyrelsen
og til jer der påtager jer opgaver, der på forskellig vis bidrager til, at vi har en klub
fyldt med liv, hvor der mange muligheder for tennisspil og aktiviteter og udvikling. En
klub hvor vi har en god omgangstone, vi formår at byde nye medlemmer velkommen
blandt derfor er di en klub i vækst.
Dejligt at SLTK er en klub, hvor også fællesskab er i højsædet, og hvor der er plads til
alle, og hvor så mange engagerer sig.
På bestyrelsens vegne
Forkvinden
Karen Domino
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