Formandens beretning 2021
2020 blev på flere måder et mærkeligt år! Corona-pandemien begyndte i marts, så det betød at vores
årlige generalforsamling skulle udsættes på ubestemt tid og den planlagte standerhejsning gik helt i
fisk. Klubhuset måtte ikke benyttes og blev plastret til med advarselstape og forholds-instruktioner
blev sat op på døren til klubhuset, så ingen kunne være i tvivl om at man var uønsket i klubhuset!
En mærkelig situation for en social tennisklub!
Standerhejsningen blev ikke afholdt, men den 26. april 2020 hejste Dan Olesen vimplen uden
tilskuere og så var sæsonen igangsat! Vores baner kunne heldigvis benyttes, i modsætning til f.eks.
fodboldklubben, som havde forsamlingsforbud.
Line og Dan Olesen fik startet juniortræningen op igen efter et års tørke i 2019, hvor vi havde
sendt vore unge mennesker til Give, som havde juniortrænere til rådighed. Det var nu ikke så mange
som benyttede sig af det, da det selvfølgelig er svært med afstanden til nabobyen. Det betyder
utrolig meget, at vi kan tilbyde juniortræning på hjemmebane!
Jeg arrangerede igen en ugentlig tennisaften med rundsending af mail, hvor man melder fra
eller til. Det var/er en god måde at engagere medlemmerne, når nu vi ikke har Spil-løs aftner.
Deltagelsen i ”Rullepølseturneringen” måtte desværre også aflyses, idet vi var for få spillere
som ville deltage. Jeg mener, det er første gang i alle de år turneringen har været afholdt, at vi ikke
kunne stille hold, så jeg måtte beklage over for Jørgen Clement i Sdr. Omme at Brande Tennisklub
trak sig! Men 2 uger efter at vi havde trukket os, mødte flere nye spillere op i klubben, som faktisk
gerne ville have været med. Det er jo ganske typisk!
Medlemsmæssigt gik vi desværre lidt tilbage. Jeg havde ellers forventet, at når nu alle andre
sportslige aktiviteter var lukket ned, kunne vi sikkert lukrere på situationen. Og så havde vi lavet et
tilbud til ældresagen om at hvis man var medlem der, så kunne man få kontingentet til 450 kr. og
Hanne Jørgensen og jeg annoncerede med gratis introduktion over flere søndage, lige lidt hjalp det,
der kom ingen! Og for de unge lavede vi gradueret kontingent: Fra 0-17 alm. juniorkontingent, fra
18-25 år kun 350 kr. i stedet for seniorkontingent. Det er da et supertilbud! Men som sagt så faldt
medlemstallet og vi var desværre nødt til at bruge af vores opsparing i banken, for at dække
driftsudgifterne.
Formanden Hanne Jørgensen havde fra tid til anden luftet tanken om, at hun ville trække sig
tilbage, og da vort bestyrelsesmedlem Mathias Wissel var flyttet fra byen, blev der indkaldt til
ekstraordinær generalforsamling den 16. september. Vi blev hurtigt klar over at der ikke kunne
rekruteres 2 nye bestyrelsesmedlemmer (- Hanne, - Mathias, Dan, Sussi og Tonny) og derfor blev
det besluttet at bestyrelsen kun skulle bestå af 3 medlemmer. Vi gennemgik vore vedtægter og fik
vedtaget flere ændringer. Vedtægterne kan læses på vores hjemmeside. Der var ingen af os i
bestyrelsen som ønskede at være formand, men da det jo er en forening, så skal der være en
formand, som er ansvarlig i forhold til bank og offentlighed, så jeg påtog mig så rollen, det må
klubben så døjes med!
Et par uger senere havde vi besøg af Thomas Munk fra DGI. Vi manglede nogle idéer til at få
klubben og medlemstallet til at blive forbedret. Der blev vendt mange ting og nye indspark. Bl.a.
udmøntede det sig i en brugerundersøgelse som blev rundsendt på vort klubmail-system. 18
besvarelser af spørgeskemaet kom retur. Det vil vi bruge fremadrettet, en ganske god idé at
inddrage medlemmerne i deres egen klub! Dette var ordene!
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