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BESTYRELSENS BERETNING 2017
Punkt 2



Bestyrelsen består af

Kis Gitte      Ole      Søren Rikke   Hans
Kasserer Formand Medlem Medlem Medlem Suppleant

Regnskab
Daglig drift
Kontakt til 
kommunen 
og andre.
Chef for 
webmaster 

Koordinering
Kommuni-
kation
Kontakt til 
kommunen
Træner-
assistent

Daglig drift 
og vedlige-
holdelse.
Træner-
assistent

Sponsorater
og puljer 
med tilskud
Kontakt til 
pressen 
Træner-
assistent

Samarbejde 
med skolen
Kontakt til 
træner

Sikrer at 
erfaringer 
og viden 
ikke går 
tabt. 



Standerhejsning d. 29. april 2017



Vækstaftale for NTC, 2017

• Introduktion til nye 
medlemmer

• Træningstilbud til 
junior- og seniorspillere

• Deltagelse i 
Tennissportens dag

• Hjælp til udstyr, fx 
lån/donation af ketsjer

• Desuden tilbud om klub 
T-shirt



Skoletennis 
d. 16. maj 2017

• Tilbud til 6. klasserne: 
½ dag med tennis i 
vores klub

• Idrætslæreren var med

• DGI-træner + 2 
assistenttrænere

• Oplysning om 
klubbens 
træningstilbud



Fokus på juniortræning

• 20 nye juniorspillere

• Fra 1 til 2 hold om ugen

• Trænertruppen suppleret 
med træner udefra

• Hvordan holder vi de 
unge spilleres interesse 
(og medlemskab) og 
hvordan øger vi fortsat 
antallet af nye, unge og 
voksne medlemmer?



Afslutning med juniorspillere 
- og deres familier, 11.9.17 kl. 17-19

Over 40 
deltagere, mest 
fra de yngstes 
hold
Pølser og brød til 
alle
Dorte havde 
bagt kage til 
kaffen
Fælles træning, 
børnene 
trænede deres 
forældre
Familiekonkurre
nce inden for 
mange 
discipliner



Udbredelse af den gode nyhed



Klubben skal være synlig hele året



Tilbud til seniorspillere

• Velkomsttilbud: T-shirt og ny 
ketsjer

• Træningstilbud 

• 4 nye medlemmer har benyttet 
tilbuddet. 

• Ingen har haft brug for 
introduktions-træningstilbuddet.



Lørdagstræning
HVER lørdag kl. 9-
10.30

Ca. 10 faste deltagere



Inspirationsdag for alle medlemmer d. 11.6.2017



Klubturnering, 2 puljer 
= 2 vindere



Fødselsdagsfest onsdag d. 23.8.17



Ladywalk, maj 2017 i Nakskov



Biograftur til filmen ”Borg” 28.11.17

• Initiativ taget af 
biografen og Nysted 
Badminton klub

• Særforestilling med 
efterfølgende hygge for 
medlemmer



Vinteraktiviteter  

• Baneformændene har i år forsøgt at udvide 
sæsonen længst muligt. Der blev spillet på 
banerne helt til januar måned. 

• I år har de forsøgt ikke at dække linjerne til og se 
hvordan de klarer det under sneen. 

• Vi har bedt om at få fjernet poplerne langs 
banen, vi har ikke fået et svar men kommunen 
har dog beskåret dem kraftigt. 

• Hver tirsdag har vi Nysted salen, hvor man kan 
spille skumtennis kl. 19-20. Ofte er der mulighed 
for at fortsætte til 21. 



Investeringer i 2017

• Klub T-shirts til juniorspillere

• Læhegn

• Flere forskellige slags 
træningsbolde, en del af 
vækstaftalen og desuden 
anbefalet af DGI

• Nye skilte



Status 2017

• Fremgang af medlemstal

• Juniortræning x 2 og voksentræning x1

• Fuldtallig bestyrelse

• God økonomi

• Gode baner 



DAGSORDENEN FORTSAT
Punkt 3-7
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Regnskab 2017

Tilskud fra SKAT…………… 75.000 kroner
Udgifter til indsats for Juniorer: 
Medlemskontingent: …………..…5052 kr.
T-shirts: …………………………….…...2200 kr.
Ketsjere:……………………………….…….. 0 kr.
Trænerløn: ………………………….….5000 kr.
Frugtordning…………………………..1200 kr. 



Kontingent 

• Senior: 700 kroner
• Junior 250 kroner
• Kombi, 

Tennis/Badminton: 800 
kroner

• Sommerhus: 1000 kroner 
for en husstand.

• Passive medlemmer (man 
kan deltage i sociale 
begivenheder og 
generalforsamlingen) 100 
kr. 



Punkt 5: Budget 2018
OBS! Indtægter Udgifter

Administration 8.000

arrangementer 4000

div. kontingenter 700

Halleje 1500

Materialer Boldmaskine? 30000

Trænerløn 15000

Vand 12000

Vedligeholdelse 5000

Medlemskontingent 26000

Tilskud 75000 ?

64.200 + vand



FORSLAG OG IDEER TIL 2018



Punkt 4a

• Der er ikke indkommet forslag som 
generalforsamlingen skal tage stilling til. 



4b: Initiativer i NTC, 2018:

a) Klubturnering som sidste år

b) Ketsjerdag for 6. klasserne på Nysted skole 
torsdag d. 12. april 2018

c) Fast juniortræner i sæson 2018: Kasper Kofoed

d) Fælles inspirationsdag i maj for seniorspillere

e) Familietennis, primært til børn, børnebørn og 
forældre til medlemmer.

f) Sponsoraftaler til firmaer

g) Veteran-tennis en onsdag?



Sponsoraftale

• Alle er velkomne til at 
dele flyers ud

• Pengene går primært til 
junioraktiviteter og 
ekstraordinære 
arrangementer

• Får vi mange penge, vil 
vi gerne prøve at 
etablere en kunstbane



• Ny boldmaskine

Ønsker om investeringer i sæson 2018: 



Standerhejsning 
lørdag d. 5. maj kl. 10-14

• Fælles morgenbord

• Mulighed for tilmelding 
til turnering 

• Mulighed for tilmelding 
til inspirationsdag

• Spil på kryds og tværs

• Introduktion til nye 
medlemmer



Turnering 2018, 
skydes i gang i starten af maj

• Find en makker og vælg om I vil 
spille i pulje A eller pulje B. 

• Tilmeld jer ved personlig 
henvendelse, mail eller på 
turneringsplanen

• Aftal gerne selv 
spilletidspunkter for jeres 
kampe. Bestyrelsen hjælper 
gerne om nødvendigt.  

• Skriv resultatet på 
turneringsplanen i klubhuset

• Finalen spilles umiddelbart før 
fødselsdagen



Punkt 6-7: Valg til revisor og bestyrelse

Punkt 6: valg af revisorer

• Bente Riber og Mogens 
Kildsgaard er revisorer er på 
valg.  

Punkt 7: valg til bestyrelsen

• Søren, Ole, Rikke og Kis 
er på valg. 



PUNKT 8: EVENTUELT



Opfordring til medlemmerne

• Tag en ven, en kollega, en 
tidligere spiller, et 
familiemedlem eller bare 
en tilfældig med

• Hjælp dem i gang med 
sporten. Lær dem de 
grundlæggende ting, spil 
med dem og sæt dem i 
kontakt med andre på 
samme niveau



Tak til Webmasteren for det store arbejde  
www.nysted-tennis-club.dk

http://www.nysted-tennis-club.dk/


Tak for rigtig gode baner i 2017


