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Vi er nu inde i år 2016, jubilæumsåret, og en sæson er ved at være slut, men inden 
den er helt slut, skal vi lige have denne generalforsamling og herunder er det tid til, 
at formanden aflægger sin beretning for sæsonen der snart er slut. 
 
Den er måske ikke så forskellig fra andre sæsonberetninger, idet mange af tingene 
der sker, er traditionsbundne begivenheder, men jeg syntes alligevel, at der hvert år, 
er nye ting at tilføje. 
 
Men hvor om alting er, vil jeg nu berette om daen snart forgangne sæson, som 
startede med et par arbejdsdage vor formålet var at klargøre vores 2 baner. 
Dette foregik over 2 onsdage, og der var mødt godt med medhjælpere op, og der 
blev gjort et rigtig godt stykke arbejde, så vi fik nogle rigtig fine baner, som holdt 
hele sommeren over. 
Tusind tak til alle der var med til det. 
 
Derefter havde vi standerhejsning og samtidig tennissportensdag ( 2/5-15 ), hvor vi 
igen havde inviteret tennisbutikken ”Ketshop ”fra Odense, til at komme og se om de 
kunne sælge noget tennisudstyr. 
Det blev en rigtig hyggelig lørdag formiddag med adskillige gæster. 
 
Vi afholdt også voksenintroduktionskursus i maj/juni måned med Jørgen Elmkjær 
som instruktør, netop samme person havde lige afsluttet sin eksamen som 
klubtræner, tillykke med det Jørgen. 
 
Træning, der havde vi igen i år Marianne til at træne de små, Marianne forsøgte 
også at få noget dametennis op at stå, det gik vist nogenlunde, men en stor taktil 
Marianne. 
Jørgen, tog sig af de voksne nye/ let-øvede, der kunne vi godt tænke os lidt flere 
deltager, men det kommer måske i den nye sæson, der skal også lyde en stor tak til 
Jørgen. 
 
Klubmesterskaber blev igen afviklet med Per Nielsen som turneringsleder, det blev 
afviklet i god ro og orden, forstået på den måde, at mesterskaberne blev afviklet, 



men måske ikke helt indenfor tidsrammen, men sådan er det jo, når det foregår 
henover sommerferien, men jeg syntes Per N. har fundet et godt koncept, at afvikle 
det efter, så det fortsætter vi med. 
Tak for hjælpen Per ! 
 
Vi forsøgte os også med noget nyt, sommerskoletennis, for unge i alderen 8-14 år 
med Egon som tovholder, der skulle være mindst 8 deltagere for, at det kunne løbe 
økonomisk rundt, men der kom kun 3 tilmeldinger, så vi måtte desværre aflyse, men 
Egon, tak for indsatsen. 
 
Henover sommeren afgav vi vores hjertestarter, på den måde, at Clay har overtaget 
den, både fysisk og økonomisk.  
Det er sådan med starteren, at vi fik den forærende af Trykfonden, de betalte så 
vores kurser og vedligeholdelse af den i 2 år, derefter var det klubbens ansvar. 
Det er temmelig dyrt ( 6000,- kr ) pr. år, så vi spurgte om Clay ville være med 
økonomisk, men det endte med, at de overtog den og klubben betaler 1/3 af 
økonomien samt får tilbudt gratis kurser fremover. 
Den hænger udendørs nede på Clay. 
 
Ja, man tror det er løgn, men igen afholdt klubben en dejlig dag med først 
socialdoubleturnering henover eftermiddagen, og senere på dagen/aftenen en rigtig 
hyggelig grillfest, det hele i rigtig godt vejr. 
Jeg kan med det samme sige, at grillfesten udgår i år, pga. jubilæumsåret, mere om 
det senere. 
 
Så kommer en af de tilføjelser som jeg nævnte tidligere. 
Dette års tilføjelse er lysanlægget på bane 2. 
Klubben har i denne sæson fået et dejligt lysanlæg på bane 2, når jeg siger fået, er 
det fordi vi faktisk har fået det sponseret næsten fuldt ud, vi har sponsorater for 
43.000,- kr. udelukkende til anlægget, sponsorene kan ses på lysanlægsponsortavlen 
ved bane 2. 
Sådan noget bliver altid lidt dyrere end man havde regnet med, så vi måtte bøsse 
lidt i kassen ca.5000,- kr, men det er da også billigt for et lysanlæg. 
Jeg vil benytte lejligheden til at sige en kæmpe stor tak til alle de medlemmer der 
var med til at etablere dette anlæg. 
Det blev indviet ved en chance om aftenen d.1/10-15, med en opvisningskamp 
mellem brødrene Korsgård, og mange var mødt frem for at se lyset og brødrene. 

 
Tusind tak kære sponsorer !! 



Minitennis er også på programmet her i vinter, både for voksne og børn + at 
Marianne har taget nogle damer med ind om søndagen, de spiller fra 11 til 12 
sammen med børnene. 
De voksne spiller lørdage fra 10 til 12, vi kunne godt tænke os at være nogle flere, 
ellers dør det af økonomiske grunde. 
Men nu må vi se om der melder sig flere til næste sæson, vi skulle gerne være ca. 14 
personer. 
 
Dette års store begivenhed bliver klubbens 70 års jubilæum. 
Bestyrelsen har forskellige udvalg i gang der arbejder med dette, der er et 
jubilæumsskriftudvalg og et arrangementudvalg . 
Meningen med det hele er, at klubben udgiver et jubilæumsskrift, som uddeles til 
medlemmer, sponsere og andre, selve jubilæumsarrangementet bliver d. 20/8-2016 
fra kl. 11.00 med telt i haven, bespisning og hvad der til hører samt taler mv. 
Der inviteres sponsorer, gl. formænd og bestyrelsesmedlemmer og mange flere. 
Arrangementudvalget  arbejder på at få nogle kendisser til at komme og spille tennis 
samt nogle voksne spillere på et højt nivau, derudover også nogle unge på et højt 
nivau. 
Det bliver et storslået arrangement , som vi håber alle vil bakke op om, og dermed 
har jeg sagt, at jubifesten overtager grillfesten. 
Sæt nu x i kalenderen d.20/8- 2016.Vi glæder os ! 
 
Så visionerne for den kommende sæson, er ganske enkelt, at få et rigtig godt jubiår. 
 
Men vi kan allerede nu afsløre en aktivitetskalender som er følgende : 
Baneklargøring onsdage d.20-27/4-16 begge dage kl. 9.00 
Standerhejsning/ tennissportensdag  30/4-16  KL. 10.00 
Klubmesterskab første runde sidst i maj først i juni 
Jubilæumsarrangement lørdag d. 20/8-16  KL. 11.00 
Socialdoubleturnering   27/8- 16  KL.10.00 
 
Vi har igen i år haft en meget, meget kedelig oplevelse, idet vores gode ven, og et 
aktivt medlem nemlig Mogens Zederkof er afgået ved døden i november 2015, jeg 
tror vi alle er meget berørt  af det , og det virker uvirkeligt, at han ikke er her mere. 
Vores tanker går til hans familie, vi savner ham. 
 
Til slut vil jeg takke bestyrelsen, klubbens bogholder og Webmaster, for et rigtig 
godt samarbejde i den forgangne sæson. 
 



Med håb om et godt jubiår, vil jeg hermed takke for ordet. 
 
Husk at besøge klubbens hjemmeside jævnligt !!!!! 
 
 
 
 


