Bestyrelsens beretning for sæson 2020
Sæsonlængde
Den startede faktisk før vi egentlig begyndte, nemlig under sidste forårs lock-down. Men da frosten satte
ind, blev banerne for bløde og efter påske var vi nødt til at lukke helt ned så vores fremragende bane-folk
kunne gøre dem sommerklar. Sæsonen startede derefter officielt igen d. 8. maj, dog uden standerhejsning.
I november var det egentlig planen at vi skulle lukke banerne ned for at skåne dem, men der var nogle
udholdende spillere der foreslog at forlænge sæsonen da al inden dørs idræt blev lukket ned igen. Det ser
ud til at de holdt gang i spillet helt til december måned. I bestyrelsen er vi rigtig glade for sådan et
engagement; det er vigtigt at klubben så vidt muligt passer til medlemmernes behov.
Indendørssæsonen blev meget kort. Vi startede med indendørsspil fredag eftermiddag i Kettingehallen og
Skumtennis i Nysted salen tirsdag aften, men allerede i slutningen af november blev indendørs idræt lukket
ned pga. for højt smittetryk i vores region.

Fokus:
At overleve en sæson med begrænsninger i deltagerantal, med afspritning, ekstra rengøring og ikke mindst
skiftende restriktioner, fx for brug af klubhuset.

Banernes tilstand
Udover corona-udfordringerne, fik vi en udfordring da Kommunen uden at inddrage os, valgte at fælde alle
poplerne ud mod fodboldbanen. Vi har stort set altid haft problemer med popler der skyder op inde på
bane 2, men efter fældningen, gik de helt amok, så bane 2 lignede en lille skov. Derfor var vi nødt til at
lukke den helt ned for spil. Det meste af sæsonen har det altså kun været bane 1 der har været brugt.

Medlemstal
Ret stabilt gennem de sidste år: 30-35 seniorer; 10-20 juniorer og 7-10 sommerhusmedlemsskaber
Desværre har vi måtte sige farvel til Anne-Marie Simonsen der har været æresmedlem i mange år fordi hun
i en periode sørgede for at en del af overskuddet fra de spillemaskiner der stod i hendes boghandel blev
givet til os. Anne-Marie har været med til at stifte Nysted Tennis Club og hun har været en stabil og trofast
spiller, både i turneringer og hjemme i klubben. Anne_Marie spillede i AL slags vejr og var nærmest ikke til
at drive af banen. Vi kommer til at savne hende både uden for og inde på banen.

Træningstilbud
 Juniortræning hver torsdag, men i år kun for spillere der allerede var medlem da vi kun måtte være 4
til træning ad gangen.
 Seniortræning hver torsdag. Tilbuddet er gratis, og der er plads til 8 spillere hver gang. Man tilmelder
sig fra gang til gang via hjemmesiden. Især i starten af sæsonen er der rift om pladserne, og i år har vi
være hæmmet af at der kun var en bane at spille på, reelt har der derfor kun været plads til 4 spillere.
 Nyt tiltag: tennisuge i august med 14 deltagere, 4 meldte sig efterfølgende ind i klubben. Aktiv
Sommer-puljen finansierede det hele.

Arrangementer
Ingen standerhejsning, ingen planlagte turneringer, men det lykkedes os at holde den årlige fødselsdagsfest
med en ekstraordinær generalforsamling fordi vi manglede et bestyrelsesmedlem i stedet for Søren, der
stoppede i maj.

Bestyrelsen:
Nyt medlem: Christian Buono, men ellers gamle kendinge. Vi holder typisk møder i forbindelse med
sæsonstart, generalforsamling og efter behov. Ellers foregår det meste på mail og telefon.

