Formandens beretning for 2016
2016 har været et godt år for Brande Tennisklub.
Det er dog ikke pga. af en vækst i medlemstallet (faldet til 53), eller en
overvældende aktivitet på banerne, eller strålende vejr i 2016.
Nej jeg synes det har været et godt år fordi, der i 2016 er prøvet at vende en
kedelig udvikling, der rammer klubben med udfordringer på medlemstallet.
Året startede som sædvanligt godt med et kanon fremmøde til vores
standerhejsning- og alene denne begivenhed bør sætte klubben på landkortet
Vi blev i 2016 meldt ind i Dansk tennisforbund, og vi havde to rigtig gode
trænere ude og få gang i medlemmerne- dette var en rigtig god session som
man var enige om at prøve at gentage i 2017.
Der blev lavet en storstilet hvervekampagne ifm. Tennissens dag.. denne
kolliderede desværre med BIF 100 år, som noget var hovedårsagen til det
pauvre fremmøde.
Vi forsøgte endnu engang med motionstennis med sdr. Omme som arrangør,
her måtte vi dog for første gang trække os.
Ligeledes var Hanne og Lisbeth ude at repræsentere BTK’s faner
Ellers havde vi for første gang i mange år en lokal træner ved. Nicolaj Seerup,
ham havde vi gerne set fortsætte, men han er desværre for os draget til
Barcelona for at dygtiggøre sit tennisspil. Han var meget populær blandt vores
unge og han bliver svær at erstatte.
Min helt store sag sidste år var forsøget på at sammenlægge BTK, med BBC.
Noget jeg brændte meget for, da jeg kunne se en række muligheder for at få
en stor slagkraftig ketcher forening her i Brande, med indlysende
stordriftsfordele. Optakten til den afsluttende ekstraordinære
generalforsamling var naturligvis ikke uden torne, her kunne jeg fornemme
blandt nogle, at det var en hård nød at sluge, at klubben måtte opgive sin
suverænitet. Det viste sig dog også at vi efter afstemningen var nød til at
opgive planerne. Måske var tiden ikke moden, eller måske har jeg forpasset at
informere nok og informativt.

