SLTK
Strategiplan 2018-2020
Mission
Vi vil være Danmarks smukkeste tennisklub.
• SLTK’s mission er, med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i
klubben, at udbrede kendskabet til tennis. Det er endvidere SLTK’s
formål at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et
medansvar i foreningen, gennem bedst mulige rammer og personlig
udvikling - eller med andre ord: Medlemmerne skaber klubben.

Værdier
SLTK har følgende kerneværdier som skal understøtte udviklingen af klubben
og som forventes af medlemmerne:
• Sammenhængskraft – Vi har et fællesskab i klubben på tværs af
aldersgrupper og niveau, som giver sammenhæng og glæde ved at
komme i klubben
• Sportsmanship – Vi er fair både på tennisbanen og udenfor tennisbanen
– ”Vi går efter bolden og ikke efter manden”
• Respekt – for hinanden og det som den enkelte yder i klubregi.
• Innovative – Vi kan godt lide det vi har i klubben, men ønsker også at
skabe nye spændende aktiviteter, således at vi fortsat kan udvikle
klubben
• Rummelighed – Der skal være plads til alle.
• Frivillighed – Vi holder sammen og skaber aktiviteter gennem frivillighed

Vision
SLTK ønsker at opnå følgende inden for de næste 3 år:
1. Øge medlemstilgangen og samtidig opretholde den nuværende
medlemsskare
2. Bevare den nuværende bredde med både børn, unge, ældre, forældre,
motionister og turneringsspillere
3. Skabe mere naturlig frivillighed
4. Udvikle smukke og praktiske faciliteter, tilpasset nuværende og
fremtidige medlemmer
5. Være i naturlig dialog med omverdenen både lokalt og i hele Danmark
6. Være økonomisk bevidst.

Indsatsområde 1 Medlemspleje
Der sker en naturlig ændring i antallet af medlemmer i klubben. Vi vil gerne
forstå disse ændringer bedre, men hvordan?
SLTK’s medlemmer deltager i forskellige turneringer i gennem året. Skal disse
være de samme i 2018 eller skal der ændres?
Hvordan møder vi bedst nuværende og fremtidige medlemmer via digitale
services. Skal det nuværende services forbedres?
Vi skal være innovative i at skabe nye muligheder for nuværende og fremtidige
medlemmer. Hvordan gør vi det?
Lægger op ad visionspunkt 1 og 2.

Drift af baner og klubhus
Drift og udvikling af klubbens faciliteter er et meget vigtigt indsatsområde, hvor
tiden er inde til at det får et meget stærkt fokus. Vi er nødt til at arbejde med og
prioritere fornyelse og vedligeholdelse.
Banernes vedligeholdelse skal være i orden. Dette skal, som alt andet i
klubben, gøres på en transparent og økonomisk ansvarlig måde.
Lægger op ad visionspunkt 4.

Frivillighed og sammenhængskraft
Det er vigtigt at alle grupper er repræsenteret i klubben for at skabe en
harmonisk klub hvor medlemmerne kan have et langt ”tennisliv”, uafhængig af
tennisniveau og hvilke ansvarsområder man varetager i kortere eller længere
tid.
Frivillighed er vores kerneværdi – vi løfter klubben sammen. Der er mange små
og store opgaver og det skal være naturligt at hjælpe på mindre og/eller større
opgaver, også uden at blive betalt med penge.
Lægger op ad visionspunkt 4.

Nye og forbedrede faciliteter
For at fastholde, udvikle og udfordre nuværende medlemmer, samt tiltrække
nye medlemmer, er det vigtigt at vi i SLTK hele tiden tænker nyt. Hvad sker der
i andre klubber i Danmark og internationalt ift. baner mv.
Fx har det i gennem nogle år været en succes med Padletennisbaner båder
internationalt og i Danmark.
Banerne i Fælleden er tæt på Skanderborg Campus – dette kunne måske
udnyttes.
Lys på baner
Lægger op ad visionspunkt 4.

Dialog med omverdenen
Det skal være naturligt at være i dialog med andre klubber, foreninger, erhverv
mv. både lokalt, i Danmark og internationalt.
Herudover skal vi i SLTK være bedre til at præge det politiske liv og festival i
Skanderborg, samt trække på netværk for at udvikle klubben.
Lægger op ad visionspunkt 5.

Økonomi
Vi skal have en plan for hvad klubben skal anvende penge på i fremtiden og
efterleve denne plan. Dette gøres ved at planlægge og prioritere fx
turneringstennis, faciliteter, arrangementer mv. Generalforsamlingen kan
godkende den overordnede retning og bestyrelsen vil stå for udmøntningen.
Det ønskes at økonomien kan følges bedre gennem året gennem en styrket
opfølgning.
Mere samarbejde med sponsorer ville give SLTK et større råderum. Hvordan
kunne dette udvikles i fremtiden på en innovativ måde. Måske kunne netværk
bringes i spil.
Lægger op ad visionspunkt 4.

