
Formandsberetning 2015 

Generalforsamling den 22. marts 2015. 

 
For et år siden stod jeg her, for at berette om hvad der var sket i det forgangne år, 

det vil jeg så gøre igen, for at berette om det år der lige er gået. 

 

Det første vi gik i gang med efter generalforsamlingen, var som vi plejer, 

baneklargøring, vi var som sædvanlig nogle stykker der ordnede dette over et par 

onsdage, med afsluttende grillpølser, det gik rigtigt godt, vi fik nogle gode baner, og 

tusinde tak arbejdsindsatsen. Hvis nogen skulle have tid og lyst til at hjælpe denne 

gang, starter vi onsdag d. 15/4-15 kl. 9.00 

 

Den 4/5 havde vi igen standerhejsning, med besøg af Ketshop fra Odense, med 

deres mobile butik, hvor der var gode tilbud til tennisfolket. 

Det blev en hyggelig formiddag, hvor der kom nye medlemmer, for at melde sig ind, 

og nogle kom også for at prøve, at slå til en tennisbold, idet vi samtidig holdt 

Tennissportens Dag. Når vi er ved medlemmer, kan jeg nævne, at medlemstallet 

steg en lille smule fra sidste sæson fra 90 til 104. 

 

Voksenintroduktionskursus have vi endnu en gang, i juni måned, med Jens Erik som 

træner, stort tak til ham. Vi fik også denne gang nogle nye medlemmer på den 

konto. 

Vi har i sinde at gøre det igen i juni, og se om det giver lidt igen. 

 

Klubmesterskaberne blev afviklet, sådan uden de helt store problemer, med Per 

Nielsen og Tommy som tovholdere. Tak for arbejdet til jer to. 

 

Bestyrelsen havde som vision for sæsonen, at MTK skulle have landets bedste 

vandingsanlæg, det har vi brugt rigtig meget tid på, men jeg tror også vi har fået det. 

Det skulle samtidig give en besparelse på vandet. 

 

Med hensyn til træning, havde vi den fornøjelse, at Marianne trænede alle vores 

yngste spillere, tusind tak Marianne. 

Vi havde ikke nogen træning for nye og let øvede seniorer, men det råder vi bod på i 

år. Jørgen Elmkjær har snart taget alle trænerkurserne, og vil meget gerne træne 

denne gruppe i den nye sæson. 

Marianne vil gerne fortsætte med de små, og vil samtidig også prøve, at lave noget 

for dametennis. 



 

Et af de store højdepunkter i sæsonen, er den årlige grillfest, og 

socialdoubleturnering. 

For første gang i flere år, blev det et meget dårligt vejr denne dag. 

Vi havde set lidt at det kunne ende med det, så derfor havde vi indkøbt et dejligt 

partytelt til selve festen, det fungerede rigtig godt. 

Rent tennismæssigt blev det ikke så godt, vi fik spillet nogle få kampe. 

Men trods alt en god og sjov dag og aften. 

 

Klubben har igen i vinter haft minitennis på programmet i multisalen på Vestre Skole 

hver lørdag fra kl. 10.00 til 12.00. 

Vi har igen været 14 deltagere, men vi kan sagtens være flere, meld jer bare til 

næste vinter, det er hårdt og sjovt. 

Vi har også haft minitennis for de små for første gang, med Marianne som træner. 

 

Vi skal her gøre opmærksom på, at man i vinterhalvåret kan spille på stor bane i 

Brændeskovhallen, hvornår og hvordan, vil komme til at fremgå på klubbens 

hjemmeside. 

 

Bestyrelsen modtog en besked fra en nabo, der var lidt træt af, at vores buske og 

træer voksede ind over hegnet til dem, fra grunden vi har bag ved bane 2. 

Bestyrelsen tog konsekvensen, og i samarbejde med nogle folk fra kommunen, fik vi 

ryddet hele grunden, og fik lagt en dug på, og derefter flis, for at holde på det hele. 

Så nu er det rigtig pænt, og naboerne er glade. 

 

For en lille månedstid siden, købte klubben en ny opstregningsmaskine med 

elektronisk stramning. 

Det er bestyrelsens mening, at når Tommy har sat sig ordentlig ind i virkemåden, vil 

der blive afholdt et lille kursus en aften i sommer, hvor medlemmer kan komme og 

lære det, hvis man har lyst til at strenge sin egen ketsjer op. 

 

Bestyrelsen er i øjeblikket i gang med, at undersøge muligheden for lysanlæg på 

bane 2, på foranledning af Middelfart Sparekasse, som sponsor. 

Hvis alt går vel, bliver der mulighed for at spille efter mørkets frembrud i næste 

sæson. 

 

Her hen imod slutningen af beretningen, vil jeg sige tak til klubbens sponsorer, for at 

have støttet os endnu et år, det betyder meget 

 



Jeg kan også nævne, at bestyrelsen har nedsat et jubilæumsudvalg, der arbejder 

med at producerer et jubilæumsskrift til 2016. 

De har allerede nu, samlet rigtig meget materiale sammen. 

 

Bestyrelsens visioner: 

At få lavet et godt program for jubilæumsåret 2016. 

Lysanlæg på bane 2 

Gode træningstimer for klubbens medlemmer 

Gode baner 

Og meget mere 

 

Jeg vil gerne takke klubbens bestyrelse for et rigtig godt samarbejde i sæsonen der 

snart er gået. 

 

Klubben/os havde desværre den sørgelige og kedelige oplevelse, at en af vore gode 

støtter og kære medlem Jørgen Wolff Jensen, afgik ved døden i eftersommeren 

2014. Vi savner ham. 

 

Med håb om en god sæson for alle, vil jeg hermed takke for ordet. 

 

Husk at besøge klubbens hjemmeside  jævnligt !!!!!! 

 

 


