Formandsberetning 2017
Generalforsamling 19/3-2017
Dette års beretning bliver måske knap, så lang, som de forgangne år, idet det meste af vores
opmærksomhed, gik på jubilæumsåret 2016, men lad os nu se.
Som sædvanen tro, blev vores baner klargjort i april 2016, med god hjælp fra nogle af klubbens
medlemmer, og med Egon og Tage som eksperterne på området.
Det resulterede i, at vi igen fik Danmarks bedste baner.
En stor tak, til alle der hjalp.
Vi havde derefter et fint standerhejsningsarrangement sidst i april, med gæster, medlemmer og
Ketshop butik.
Klubben afholdte igen voksenintroduktion med Jørgen Elme som instruktør, dette gav nogle nye
medlemmer, tak til Jørgen.
Marianne trænede igen de små børn, der var ikke så mange, men Marianne gjorde det godt. Hun
har desværre meddelt, at hun ikke har tid til at fortsætte i den nye sæson, så hvis nogen skulle
være interesseret i at blive træner, vil klubben gerne betale et trænerkursus.
Seniortræningen stod Jørgen Elme for igen, det gør han godt, men vi syntes der godt kunne være
nogle flere der ønsker træning.
Klubmesterskabet blev igen afviklet efter Per Nielsens fantastiske koncept.
Når vi er ved mesterskaber, kan jeg nævne, at vores kombinerede hold med Strib, blev fynsmestre
i veteran 50 +, Tillykke.
Klubben havde i år droppet grillfesten p.g.a jubilæumsfesten, men vi afholdt vores sociale
doubleturnering sidst i august, det var rigtig hyggeligt, med godt vejr og grillpølser.
Vi spiller stadig minitennis om vinteren på Vestre skole om lørdagen.
Jeg tror det er 4 sæson, det går rigtig fint, men vi kunne stadig godt tænke os nogle deltagere, det
skal siges, at vi har dog fået nogle nye med, det er hårdt og sjovt, og rent økonomisk bliver det
billigere jo flere vi er.
Dette års store begivenhed er klubbens 70 års jubilæum.
Der blev brugt mange kræfter på at, indsamle materiale til jubilæumsskrift, mange møder, mange
samtaler med forskellige personer der kunne huske noget fra førhen, undersøge lokalarkiv m.m.
Der blev også gjort et stort stykke arbejde med at finde jubilæum sponsorer, og dem fandt vi,
hvilket gør, at klubben kommer ud med et regnskab med overskud, på trods af mange udgifter til
jubilæet.

En stor tak, til bestyrelsen, sponsere og andre der hjalp med at gøre klubbens jubilæum til en rigtig
god oplevelse.
Jeg vil gerne afslutte min beretning med at ønske Middelfart Tennisklub en rigtig god ny sæson,
med masser af godt vejr og tennisspil.
Visionerne på det materielle plan kunne være ny boldmaskine og evt. et kodesystem i stedet for
nøgler til anlægget.
På det sportslige plan, masser af god tennis, og tilfredse medlemmer.
Jeg er er ikke helt færdig endnu, idet jeg skal fortælle, at bestyrelsen har besluttet, at genindføre
klubaftener, som i gamle dage, det vil sige, man mødes til tennis på tværs om torsdagen, start kl.
17.00 og så længe der er spillere der vil spille, dette krydret med kaffe og kage, samt hyggeligt
samvær.
Denne aktivitet starter torsdag d.18/5-17
Aktivitetskalenderen ser foreløbig sådan ud :
Baneklargøring d. 12/4-19/4-26/4-17
Alle er velkommen til at deltage
Standerhejsning/tennissportensdag 29/4-17 KL. 10.00-13.00
Klubaftener start 18/5-17 KL. 17.00
Klubmesterskab 2017 start 17/6-17
Grillfest/socialdoubleturnering 19/8-17
Med disse få velvalgte ord, vil jeg afslutte min beretning med at sige.
Jeg syntes stadig at Middelfart Tennisklub er Danmarks hyggeligste.
Tak for ordet.

