Formandens beretning 2022
På grund af Pandemien blev Generalforsamlingen for 2021 rykket til den 30. juni så fra formandens
side er der egentlig ikke så meget at berette. Bestyrelsen blev ændret, idet Sussi blev skiftet ud med
Kristiana. Men vi kommer jo ikke uden om at året var klubbens 100 års jubilæum!
Der blev fremstillet en jubilæumsbog i anledningen. Jeg havde talt med Jan Svendsen, faktisk
året før, og han påtog sig opgaven til min store tilfredsstillelse. Han gravede dybt i vore gamle
arkiver/protekoller, og også på Lokalhistorisk Arkiv. Vi har nogle ringbind med materialer, og dem
pløjede han så godt igennem, at han fandt flere dubletter med oplysninger. Jan er effektiv, og en
dygtig forfatter som ved hvad han har gang i, og det fik han en flot og interessant jubilæumsbog ud
af. Stor tak til Jan for hans engagement med opgaven.
Kristiana afløste Sussi i bestyrelsen. En proaktiv leder hos Bestseller, og det kan man mærke.
Hun er vant til at tage beslutninger. I forbindelse med jubilumsdagen, fik hun fremskaffet x-antal
polohirts, som efterfølgende fik påtrykt klubbens logo, det sørgede Line og Dan for! Og de blev så
uddelt til vore VIP indbudte, sammen med jubilæumsbogen på jubilæumsdagen den 13. august. Jeg
fik øjnene op for Kristiana i forbindelse med træningen af juniorerne, hvor hun altid møder op med
et smil på læben og tager sig kærligt af de allermindste! Jeg fik en snak med Kristiana, og spurgte
om hun ikke havde lyst til at være med i bestyrelsen, og det ville hun gerne, bare hun ikke skulle
være sekretær! Så derfor gik jeg til Hanne, vores tidligere forkvinde, og fik hende med som
skribent/sekretær, dog uden stemmeret i bestyrelsen, og det ville hun heldigvis også gerne!
Og vi skal naturligvis heller ikke glemme familien Olesen! Kære begge, hvad skulle Brande
Tennisklub dog stille op uden jer? Dan styrer økonomien og træner ungerne, det gør Line også og så
bager hun nogle fantastiske kager, hvilket I alle så og smagte på jubilæumsdagen.
Vi har fået en fremgang i antallet af medlemmer, +20 er det blevet til, og det er flot, for vi har altså
været på vej ned ad bakke længe.
Vi lavede tennisintroduktion i foråret og det var godt besøgt. Det var lørdage 4 eller 5 gange?
Rullepølseturneringen kom vi igen igang med. Og Robert Knudsen overtog torsdagstennis, så lidt
aflastning er det heldigvis blevet til!Robert har så tilkendegivet at han gerne vil være med til at
træne juniorerne i 2022. Tak for det Robert, - jo flere, jo bedre!
Til afslutningsfesten i oktober var vi kun 13-14 personer, det var ærgerligt, altså for dem som
ikke kom, for vi havde en god fest alligevel!
Padeltennis er kommet til byen. Der var opstart i november 2021, og vi er flere der har været
derovre at spille. Det bliver spændende at se om der kommer nye medlemmer, som også gerne ville
spille rigtig tennis? Personligt kan jeg bedst lide vores tennis, men der åbenbart fyldt godt op på
banerne derovre.
Vi har sendt en ansøgning til kommunen vedr. penge til en ny terrassedør, Jörgen Häbel, har
fået indhentet et par tilbud. Og så har Lisbeth Lillie, sørget for at vi fik en check fra kommunens
kulturudvalg i forbindelse med jubilæet. Den kvinde har nosser! Desuden har hun forespurgt en pris
på ny banebelysning hos Søndergaard, og jeg har spurgt Blåhøj EL om det samme, for der skal
afsendes mindst 2 tilbud til kommunen. Jörgen Häbel har desuden bestilt nye banenet og skrabere til
den nye sæson.
Dette var ordene!
Tonny Truelsen
Formand

