Bestyrelsens beretning
Generalforsamling søndag, d. 25. februar 2018

Overskriftens for bestyrelsens arbejde var og er:




tennissporten generelt er under pres, og hvordan får vi det vendt?
Holde fast i de medlemmer, som vi har og
Få nye (unge) til

1) Klublivet
Vi arbejder på at forbedre klublivet – det kræver en indsats af alle, men det kræver også aktive
medlemmer, som byder ind med forslag og ideer
a) Klub”aftener” tirsdag 18 – 20 og søndag 10 – 12 skal være åbne for alle. Og er der for stor forskel,
så må der sorteres lidt i lodtrækningen.
b) Valle og Lisbeth vil forsøge sig med lørdagstræf
c) …. Hvornår skal grillen i funktion
d) Og byd ind med andre forslag

2) Flere medlemmer
a) Vi taler om, hvordan vi måske kan få gamle medlemmer tilbage
b) Om vi kan få nye modne medlemmer i kombination med badminton eller andre sportsgrene
c) Og vi taler om de unge, som vi måske skal tilbyde mulighed for turneringer/konkurrence for at
skabe bedre fællesskab og dermed kunne fastholde dem
- men det stiller så også krav til forældrene!
Henrik arbejder med et skumtennisarrangement på skolen op til start af udendørssæson
d) Vi arbejder stadigvæk med Padle-bane. Den første ansøgningsrunde har ikke været helt efter vores
hoved, men vi har aftalt at holde et bestyrelsesmøde om projektet inden længe for måske at spidse
pennen. Vi arbejder også med en model med padlebane ved bane 1 – 3, men det bliver klemt.

3) Praktisk arbejde
a) Vi vil trække mere på medlemmerne
b) Og I må meget gerne melde ind med forslag og tilbud
c) Bestyrelsen kan ikke det hele alene – og vi vil heller ikke
d) Vi er alle sammen vokset op med, at Marianne gør det hele. Det kommer vi tilbage til senere, men
sådan ser verden ikke ud længere.
4) Banerne
a) Vi er for få aktive medlemmer til, at vi kan holde gang i 5 baner. Bane 4 og 5 gror til, fordi de bliver
brugt for lidt. Derfor bliver de heller ikke istandsat i år.
b) På træningsdage reserveres fremover kun 1 eller 2 baner, så mindst en er ledig for almindeligt spil

c) Carsten er vores baneansvarlig
Han vil give gode råd på Facebook. De vil være med til at forbedre banerne, så derfor skal I følge
dem. De skyldes IKKE, at vi vil genere jer!!
F.eks. har vi valgt ikke at sprøjte med gift på og omkring banerne. Derfor skal banerne med jævne
mellemrum fejes med koste helt ud til hegnet. Det stresser ukrudtet og hæmmet væksten.
d) Vi arbejder stadigvæk med elektronisk reservation, men vi er ikke kommet så langt, som vi havde
regnet med. Derfor tidligst til næste indendørssæson.
e) Officiel åbning af banerne er i år LØRDAG, d. 5. maj, klokken 13 med fælles spil derefter.
Vi følger DTFs Tennissportens Dag
Juniorer har åbning fra klokken 10, hvor trænerne hjælper dem i gang og måske gør dagen lidt
mere festlig for dem
Det bekendtgøres på Nettet og på Facebook, når nettene sættes op – formodentlig et par uger
tidligere.

5) Kommunikation
a) Vi ved godt, at alle ikke er på Facebook
b) Men vi forventer, at alle er på internettet eller kan få hjælp af andre på Nettet
c) Vi skriver derfor ind i mellem beskeder og lægger billeder på Facebook
d) Vi har samtidig på en ny hjemmeside opsat link til Facebook, hvor indholdet på Facebook kan læses.
Alle kan derfor godt følge med UDEN AT VÆRE PÅ FACEBOOK.
e) Ny adresse: www.rudkøbingtennisklub.dk. Den gamle www.rudtennis.dk har drillet lidt, men den
linker forhåbentlig snart til den nye.

6) Kontingenter
a) Udendørs
i) Seniorer: Fra 500 kr. til 600 kr.
ii) Juniorer: Fra 250 kr. til 300 kr.
iii) Familie: fra 1.100 til 1.400 for 2 voksne og hjemmeboende børn til og med 18
iv) Gæst: 300 til 350
v) Gæst pr. time: 80 kr. til 100 kr.
b) Indendørs
i) Indendørssæson/haltime: 500 kr. til 600 kr.
ii) Poletter fortsat 25 kr.

7) Vores paraply-organisationer
a) Vi er medlem af DGI – formanden vil fremover forsøge at deltage i evt. relevante møder
b) Vi er også medlem af Dansk Tennis Forbund. Det er primært konkurrence på et højere niveau, så
det deltager vi som udgangspunkt ikke i
c) Via DTF er vi også mellemmer af Fyns Tennis Union. Det er primært også konkurrence men på lokalt
niveau. Det vil formanden også forsøge at deltage i for at holde kontakt og måske også lærer af de

større klubbers erfaringer.

8) Bestyrelsen
a) Tak til alle i bestyrelsen for et godt samarbejde
b) Jeg har som ny formand min stil, og Marianne har været på nedtrapning
men vi klarede den alligevel
c) Tak til Erwin, så påtog sig sekretærrollen i en periode og fornuftigt meldte fra, da det alligevel ikke
var sjovt.
d) Og endelig tak til Marianne for ufattelig mange års tro tjeneste. Dig vender vi tilbage til lidt senere!

