Bestyrelsens beretning 2018
Da jeg skulle lave beretningen, kiggede jeg tilbage på, hvad det var vi
drøftede og vedtog på generalforsamlingen i 2018 vedr. klubbens
strategiplan om mission, værdier og vision og indsatsområder.
Det vil fremgå af beretningen, at der er arbejdet aktivt med en række af
disse områder.
Det forgangne år har budt på en vejr-og spillemæssigt forrygende sæson
med stor aktivitet på banerne.
Medlemstallet er steget fra 242 i 2017 til 264 i 2018. Heraf er 117
medlemmer under 25 år, hvilket er en stigning på 25 medlemmer i denne
aldersgruppe. En stigning, der muligvis skyldes vores populære
tennisskole for børn med 28 deltagere, og de mange øvrige tilbud vi har i
klubben om træning.
Desuden spiller muligheden for familiemedlemsskab sikkert også ind i
tilgangen af nye medlemmer i denne aldersgruppe. Erfaringsmæssigt
viser det sig, at børn der har lært at spille tennis og som ung forlader
sporten, ofte vender tilbage til tennissporten som voksne.
Begynderintro og fortsat træningstilbud hele året har også stor betydning
for om, man som nyt medlem holder ved tennissporten.
Og stor betydning har det også, hvordan vi som klub byder nye
medlemmer med ind i klubbens aktiviteter.
I 2011 havde klubben 336 medlemmer.
Medlemmernes individuelle bookninger er gået frem fra 1081 i 2017 til
1371 i 2018. I 2016 var tallet 1193.(dette er excl. adm. bookninger, som er
EVENTS, træning, holdkampe, Drop IN mv.)
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Vi har ikke i bestyrelsen arbejdet med en decideret vækstplan eller
strategi i forhold til en bestemt målgruppe, men været åben over for de
muligheder, der har vist sig.

Begivenheder og aktiviteter i SLTK i årets løb:
• Standerhejsning blev afholdt med fint fremmøde. Vi vil i 2019 holde
standerhejsning på samme dag, som der er Tennissportens dag og
”Bevæg dig for livet” – nemlig den 4. maj. I den forbindelse vil det
være dejligt, om medlemmer i alle aldersgrupper vil melde sig til at
være ambassadører for tennissporten.
• Der er og har været træningstilbud og træningsevent til medlemmer
i alle aldre og på alle niveauer både sommer og vinter
• Sommerskole, hvor 28 børn deltog.
• Sommercamp for motionsspillere i uge 26 med 10 tilmeldte.
• Medlemmer har deltaget i tennisturneringer i DTF, JTU og i DGI,
nørmere orienteringer om disse kampe ligger omdelt på bordene.
• Drop in om onsdagen Drop in er åben for alle over 14/15 år også
nybegyndere. Der er stadig servering af en øl, vand eller et glas vin.
Der har også været arrangeret flere spontane fællesspisninger i
løbet af sæsonen.
• Tirsdagsdamerne i Højvangen, åbent for øvede og let øvede spillere.
• Michael Kåre’s talenter har 8 deltagere - heraf flere
turneringsspillere, der har holdt til i Dyrehaven om tirsdagen.
• Tirsdagsherrer 60 + i Dyrehaven
• Fredagstennis for motionister i Højvangen
• Søndags drop in om sommeren åbent for såvel motionsspillere som
juniorer på alle niveauer. Klubben byder på formiddagskaffe med
rundstykker m.m.
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• Søndags drop i vinter ca. hver anden søndag.
• Oversigt over banebookninger i Højvangen og Dyrehaven ligger på
bordene.
En stor tak til alle der har ydet en indsats i forhold til alle disse aktiviteter,
det er et meget betydningsfuldt arbejde, da det skaber et liv i klubben og
fremmer muligheden for at nye medlemmer kan finde forskellige
deltagelses muligheder.
Det er altid en udfordring at få de faste hold placeret på lokation og
tidspunkt, der lever op til medlemmernes forventninger. Vi vil I den
kommende sæson gå i dialog med tovholdere, såfremt det bliver
nødvendigt at flytte lidt på de hold, der har tider i primetime, så alle
baner ikke er booket af de faste hold eller af træning i tiden 16.00-20.00.
Desuden skal nævnes følgende tiltag:
• Vi tilbyder de kommunale skoler, at de kan bruge banerne gratis,
ligesom vi stiller ketchere og bolde til rådighed. Gymnasiet betaler
500 kr. for samme service. Vi har haft besøg af 75-100 børn og unge
fra henholdsvis folkeskole og gymnasium.
• Vi har udlånt mobile net, ketchere og bolde af forskellige slags til
Skanderborg Kommune og Røde Kors sommerlejr for udsatte
familier.
• Vi har indført gratis gæsteordning op til 3 timer pr. medlem.

Trænings aktiviteter:
Der har været udbudt ugentlig træning til børn på 4 forskellige niveauer
både sommer og vinter. Og der har været træningstilbud til voksne på 3
forskellige niveauer og været afholdt forskellige events for nybegyndere
og letøvede
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JTU Netværk har haft følgende aktiviteter:
I SLTK samarbejder vi med Odder Tennisklub, Hørning Tennis Klub, Hou
Tennisklub, Beder og Malling Idrætsforening og Ry Tennisklub i et
netværk 6 under JTU. Der har været afholdt 5 møder. Dette samarbejde
har givet mulighed for sparring og ført til forskellige tilbud til
medlemmerne.
• Der har været udbud om tennistræf med gratis træning eller bare
venskabskampe i Odder i dagene 23-24-25 juli. Træffet var åbent for
såvel motionsspillere som juniorer på alle niveauer i alle nævnte
klubber.
• Der har været tilbudt gratis træning i Odder til U14-16 medlemmer
hver fredag kl. 16.00.
• Der har i januar været afholdt både dameturnering og
herreturnering med efterfølgende ”nytårskur”. Der var med 22
damer heraf 4 fra SLTK, og herreturneringen havde 14 deltagere.
Champagnebrunch 2018:
Vi har I år haft 1000 gæster i løbet af de tre dage, vi havde åbent. Vi var
52 medhjælpere fordelt på alle medlemskategorier inklusive 8
medhjælpere, som ikke er medlem af klubben.
Som et nyt initiativ deltog vi i Smuk Fest tilbud om motionsevent. Vi
stillede træner til rådighed kl. 13-14, og vi stillede baner, ketchere og
bolde til rådighed for festivalgæster i tidsrummet 09.00-15.00. Indtægt
fra Smuk Fest for dette var på 12.000 kr.
Vi har søgt flere fonde om tilskud til Champagnebrunch trøjer (Nordea,
Rynkeby, Aura, Kvickly og Ballisager). Vi fik 3.000 kr. fra Ballisager. Tak for
det.
Chambrunch overskud er på 127.874 kr.
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Vi har afholdt fest for de frivillige for 4.220 kr. inklusive vingaver til de
frivillige, der ikke er medlem af klubben. Dette beløb er ikke fratrukket
ovennævnte overskud.
Champagnebrunchens overskud medvirker til, at vi har en særdeles god
økonomi i SLTK. Champagnebrunchen er også med til at understøtte et
godt fællesskab. Mange tak for alles indsats.

Vedligeholdelse af anlæggene i Højvangen og Dyrehaven:
Banernes vedligeholdelse i Højvangen er blevet varetaget af Ib Kirkegård
og Kurt Jensen. Anlægget er blevet forskønnet med nye bænke
blomsterkasse og hynder til stolene. Ib og Kurt har sagt ja til fortsat at
påtage sig opgaven som banemænd.
Anlægget i Dyrehaven er i år blevet passet af Hans Simonsen og Lone
Dombernowsky, hvor bl.a. nye koste og diverse redskaber til pasning af
anlæg kom i brug. Pasning af anlægget i Dyrehaven 2019 er endnu ikke
afklaret.
Klubhusets håndværksmæssige opgaver er blevet varetaget at Preben
Toft. Preben har meddelt, at han ikke længere kan påtage sig opgaven.
Helena Grubb har stået for rengøring af klubhus. Rengøring i 2019 er
uafklaret.
Stor tak til jer alle for indsatsen i 2018.
Forbedring af kloakering i Dyrehaven:
I Dyrehaven har kommunen renoveret kloakering så dimensionering af
kloakrør nu kan tage kraftige regnskyl. Vi har derfor tillid til, at vi
fremover kan undgå oversvømmelser af bane C. Kommunen har ligeledes
lagt nyt grus på sti mellem bane A og B og på parkeringsplads.
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Nyt tag på klubhus:
På sidste ordinære generalforsamling blev nødvendigheden af nyt tag på
klubhus og terrasse drøftet. Da mange tagplader er porøse har
bestyrelsen indhentet flere tilbud på renovering af tag og har forslag om
afsættelse af 130.000 kr. fra Champagnebrunch kontoen til nyt tag på
klubhus og terrasse. Behandles under pkt. 4 på dagsorden.
Renovering af Baner i Dyrehaven:
Udledt af drøftelse på sidste ordinære generalforsamling har vi indhentet
tilbud på renovering af to eller tre baner i Dyrehave evt. med automatisk
vandingsanlæg på tre baner. Renovering af to baner koster 224.000 kr.
Renovering af 3 baner vil koste 333.000 kr. inklusive moms. Automatisk
vandingsanlæg på 3 baner inklusive moms vil koste 60.625. Priser er
opdateret til 2019 priser.
Bestyrelsen anbefaler at afvente resultatet af kloakeringsudvidelse før
evt. renovering af banerne så de først påbegyndes ultimo september
2019.
Vi vil senere på generalforsamlingen under pkt. 4 behandle dette forslag.

Forskønnelse af anlægget i Dyrehaven:
Som klub har vi måske Danmarks smukkeste beliggenhed, et flertal i
bestyrelsen vil gerne have en forskønnelsesproces i gang af anlægget i
Dyrehaven. Vi ønsker nye sofaer evt. nyt sofabord, reparation af fliser i
køkken afdeling, mere beplantning af blomstrende buske, gerne også
udenfor anlægget på skråningen over mod Sølund og skråningen op md
vejen. Vi ønsker også en indgangsportal med bøg og klematis, ny vimpel
m.m. Derfor anbefaler et flertal af bestyrelsen at der kan bruges 30.000 kr.
til denne forskønnelse. Pengene tages fra Champagnebrunchkontoen. Vi
opfordrer medlemmer til at melde sig som interesseret i at deltage i dette.
Vi vil senere på generalforsamlingen under pkt. 4 behandle dette forslag.
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Vedr. disse forslag så er vi i dialog med Jesper Simonsen centerleder for
Erhverv og kultur. Han anbefaler at vi laver en samlet ansøgning vedr.
renovering og forskønnelse af anlægget i Dyrehaven.
Vi er i dialog Skanderborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg om
økonomisk støtte til ovennævnte renovering. I bedste fald en støtte på op
til 50 % af udgifterne. Ligesom vi påtænker at ansøge diverse fonde om
tilskud. Et forventeligt niveau for egenbetaling inklusive fondsbevillinger
vil være mellem 50 til 60%.

Etablering af helårsbane i Højvangen:
Vi har i bestyrelsen drøftet muligheden for etablering af en helårsbane
tennisbane eller evt. multibane i Højvangen med mulighed for at spille
mini fodbold og volleyball. Der er ingen forureningsrisiko ved brug af
kunstbaner til tennis. Man kan få anlagt bane for 312.00 kr. inklusive
moms. Et evt. lysanlæg (ledlys). Vil koste ca.156.000 kr. Udgifter til
helårsbane 468.000 inklusive moms. Der skal selvfølgelig arbejde med
tilskud og indhentes flere tilbud.
Vi kan samarbejde med "Projekt Højvangen", som er oprettet under og
finansieret af Landsbyggefonden. Der er her en "Skønpulje", her er
ansøgningsfristen den 9.2. Perspektiver i "Projekt Højvangen” er styrkelse
af sammenhold og et socialt perspektiv.
Padelbane:
På generalforsamlingen i 2018 blev det besluttet, at vi i klubben skulle
arbejde på at undersøge mulighederne for etablering af en padel-bane i
Højvangen. Lone Hans og Karen, har deltaget i DTU’s intro til padel-baner.
Der deltog 5-6 klubber som alle er i gang med etablering af enten
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indendørs eller udendørs padel-baner. I bestyrelsen har vi ikke haft
overskud og heller ikke tilstrækkeligt engagement i padel-tennis til at
arbejde med en sådan etablering. Vi har derfor i nyhedsbreve opfordret
de medlemmer, der brænder for padel-tennis og gerne vil arbejde for
etablering af en padel-tennis bane til at henvende sig til formanden. Indtil
videre er der ingen der har henvendt sig.

Afrunding:
Vi ved, at opgaverne i klubben kan løses på mange måder. Vi har gjort,
hvad vi kunne, og der skal ikke herske tvivl om, at det ikke har været en
let opgave at stå som nyvalgt bestyrelse uden gengangere fra den
tidligere bestyrelse. Som formand vil jeg gerne takke hele bestyrelsen for
årets indsats.
En særlig stor tak til dig Rune for din indsats og villighed til at tage mere
end kassererjobbet men også turneringsudvalg og alt med hjemmeside og
facebook, jeg har sagt det før uden din indsats havde det været en
uløselig opgave.

På Bestyrelsens vegne
Karen Domino
Formand
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