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BESTYRELSENS BERETNING FOR 
2019

Punkt 2



Bestyrelsen består af:

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

Daglig drift
Kontakt til 
kommunen 
og andre.
Chef for 
webmaster 

Daglig drift
Koordinering
Kommuni-
kation
Kontakt til 
kommunen

Kasserer
Daglig drift 
og vedlige-
holdelse, 
især 
teknisk 
forvaltning

Næstformand
Sponsorater og 
puljer med 
tilskud
Kontakt til 
pressen. 

Samarbejde 
med skolen
Kontakt til 
træner

Sikrer at 
erfaringer 
og viden 
ikke går 
tabt 



Fokus for 2019
At styrke og udvikle klubben
• Få flere medlemmer

– At tage godt imod nye
– At få dem med i klubben

• At have tilbud til alle 
medlemmer
– Træningstilbud for alle 
– Fælles arrangementer og 

aktiviteter

• Den daglige drift og 
økonomien
– Nye låse og nøgler
– Beskæring af buskads
– Vedligeholdelse af baner



Sæson 2019 –
En fugtig men aktiv omgang 

Rammerne

Aktiviteterne• Meget regnvand men 
med lidt frost

• Man kan spille hele året 
rundt – ingen lukkede 
baner

• Skumtennis hver tirsdag i 
Nysted salen kl. 19-21

• Tennis i Kettingehallen 
hver fredag kl. 13-16

• Faldende antal medlemmer

• Status quo på væskeindtag, 
- en lille stigning?!?

• Et nyt socialt arrangement

• God, stabil tilslutning til 
skum-tennis

• Et stærkt hold der spiller 
fast om fredagen + ad hoc-
hold



Medlemstal

2018 2019 Nye medlemmer i 2019

juniorer 19 13 4

seniorer 55 52 2



Juniorspillere  

Velkomstpakke:

• Træning

• Ketsjer

• T-shirt

• 2 juniorhold om mandagen
• De små i 1 time: 8 spillere
• De store i 1½ time: 3 spillere



• Tilbud til 5. og 6. 
klasserne: ½ dag med 
tennis i vores klub

• Idrætslæreren var med 
og fik inspiration

• Kasper var hyret som 
træner og Søren og Ole 
hjalp til

• Eleverne fik oplysning 
om klubbens 
træningstilbud

I år: ingen 
juniormedlemmer 
fra de to klassetrin



Træningstilbud

• Lørdagstennis: 

• hver lørdag kl. 9.00-10.30, derefter kaffe!

• NYT: gratis træning for alle medlemmer 
hver mandag kl. 16.30-17.30

• Tilmelding fra gang til gang via doodle eller 
fremmøde



Sociale 
arrangementer

• Standerhejsning d. 4. maj

• Skt Hans d. 23. juni

• Fødselsdag d. 28. august



Fødselsdagsfest onsdag d. 28. august

• Cirka 15 deltagere, 

• Passive medlemmer, nye og 
erfarne medlemmer

– og gæster – jo flere vi er, jo 
sjovere er det!

• Tørvejr, sol, højt humør og 
spil både før og efter 
maden. 



Klubturnering, 3 puljer =  3 vindere
Klubturnering

• 10 makkerpar deltog

• 3 puljer = 3 vindere

• Alle kampe blev afviklet

DGI-turnering

• To hold tilmeldt

• Tilmeldt i den forkerte 
kategori

• Alle kampe er ikke spillet



Et blik på aktivitetsniveauet

Banerne bliver brugt stort set hver dag 
i højsæsonen (juni-september)
Typisk er der 2-3 reservationer pr. dag



Skumtennis i vinterhalvåret

• Fra oktober til april

• tirsdag kl. 19-21

• 4-12 spillere

• Man deltager når man kan

• Alle mod alle



Investeringer i 
2019

• Klub T-shirts til 
juniorspillere

• Baneudstyr 

Spørgsmål?



DAGSORDENEN FORTSAT
Punkt 3-8

PUNKT 3: REGNSKAB 







Punkt 4: Budget 2020



Kap. 5: Kontingent:

• Senior: 700 kroner

• Junior 250 kroner

• Kombi, Tennis/Badminton: 
800 kroner

• Familietennis: 1500 kroner

• Sommerhus: 1000 kroner 
for en husstand.

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



Punkt 6-7: Valg til revisor og bestyrelse
Punkt 6: valg af revisorer

Bente Riber og Dorte Hesselborg 

Punkt 7: valg til bestyrelsen

Ole, Søren og Rikke er på valg



Punkt 8a

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



PUNKT 8B
BESTYRELSENS FORSLAG OG IDEER TIL 2020

• Gentagelse af skoletennis – kun 5. klasserne!
• Fortsat træningstilbud til både junior- og seniorspillere



Arbejdsdag i april og i juni

April:

• Rengøring af klubhus

• Hegnet skal ses efter

Juni: 

• Træværket skal males

• Borde/bænke sæt skal 
have olie



Standerhejsning 
lørdag d. 2. maj 2020

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 2020, 
skydes i gang i maj måned

• 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. 

• Skriv resultatet på 
turneringsplanen i klubhuset

• Finalen spilles umiddelbart før 
fødselsdagen



Ønsker om investeringer i sæson 2020? 

• Bolde
• Boldmaskine?



PUNKT 8: EVENTUELT



Tak til


