Bestyrelsens beretning for 2018 til generalforsamlingen den 26.03.2019.
Kære generalforsamling.
Hjertelig velkommen til vores årlige ordinære generalforsamling i Hillerød Tennisklub,
hvor bestyrelsen og jeg vil aflægge beretning om det forgangne år samt orientere om
fremtidige initiativer.
Beretningerne som kan læses på vores hjemmeside, er beretninger om de sportslige
aktiviteter, klubbens økonomi og vore planer for den kommende tid.
Mit og bestyrelsens tilbageblik tegner et billede af en klub i udvikling, hvor jeg som
formand stadig begejstres over den indsats som frivillige, bestyrelse, trænere,
ansatte og spillere gør for vores fælles klub.
Vi er en idrætsklub, der higer efter gode resultater. Det være sig på eliteplan, såvel
på voksenhold, ungdomshold, på motionsplan, club40, golden age. Alle har i det
forgangne år bidraget til, at HITK har vist sig fra sine stærke sider. HITK er en
tennisklub med plads og albuerum, som giver plads til sportslige ambitioner og hvor
det sociale liv blandt medlemmerne trives.
Under mine mange besøg ved træninger, holdkampe, ældretennis, formiddagstennis
er det dejligt at opleve, hvordan fællesskabet og glæden ved vores fælles interesse
trives i nogen af de bedste rammer, som tænkes kan.
I 2018 har vi afholdt 7 bestyrelsesmøder samt en række møder i de forskellige
udvalg: personaleudvalg, ungdomsudvalg, motionsudvalg, senior-eliteudvalg m.fl.
Vores dygtige spillere lige fra de yngste, U12 – 14 – 16, eliteholdene – seniorholdene
– club 40 – golden age har alle repræsenteret vores klub på flot og værdig vis, hvilket
Kim, vores klubchef, beretter om senere i beretningen.
Og hvad arbejder denne bestyrelse så med. I bestyrelsen er vi meget opmærksomme
på gennem en bevidst politisk og økonomisk rammestyring at skabe de optimale
vilkår for vore medlemmer.
Det er således overordentlig vigtigt, at vi som bestyrelse er opmærksom på, at vores
økonomi kan bære de mange aktiviteter. Men som vores dygtige kasserer Janne
Theilgaard senere under gennemgang af regnskabet vil fortælle, ser fremtiden godt
ud for HITK. Der er en fin balance mellem indtægter og udgifter.
Hillerød Tennisklub er en idrætsklub i udviklingHillerød Tennisklub arbejder på et tættere samarbejde med naboklubberne – det
være sig i form af trænersamarbejde Hillerød Tennisklub har tydelige sportslige ambitioner –
Hillerød Tennisklub er en arbejdsplads med focus på et godt arbejdsmiljø og glade
medarbejdere –
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Hillerød Tennisklubs bestyrelse er bevidst om at være bestyrelse
for alle medlemmer af klubben uanset alder, kompetencer med
meget mere –
I tidligere beretninger har jeg ofte efterlyst flere medlemmer. Mange medlemmer er
godt for både dynamikken og økonomien i klubben og dermed også muligheder for
flere tilbud til vore medlemmer.
Derfor har vi det seneste år arbejdet med mulighed for at etablere et PADEL ANLÆG i
forbindelse med tenniscentret. Vi er meget langt fremme med planlægningen og
håber at kunne tilbyde PADEL inden for nogle måneder.
Der er foregået et yderst konstruktivt samarbejde i bestyrelsen og ikke mindst med
Frederiksborgcentret ved Carsten Larsen, som fuldt og helt bakker op om projektet,
der gør tilbuddet om motion i Hillerød endnu bredere.
Vores tilbud om padel vil henvende sig til medlemmer af HITK, men i ligeså høj grad
til personer, der ikke er en del af den organiserede idræt.
Store udgifter, stram styring og hårdt arbejde betyder, at vi kan tilbyde optimale
vilkår til vore egne medlemmer, men stadig er i stand til at byde ind som værter ved
større arrangementer – det være sig som vært ved internationale turneringer,
regionsmesterskaber og DM indendørs, som afholdes i vores klub fra den 28. marts
og 3 dage frem.
Næsten hver eneste weekend sker der noget i klubben: åbne turneringer for såvel
børn, unge, seniorer og veteraner.
Alt dette lader sig kun gennemføre med hjælp fra engagerede medlemmer, som
forestår turneringsledelsen. Caféen er ligeledes baseret på frivillig arbejdskraft,
servering – rengøring ved ”pigerne og drengene” fra formiddagstennis. Uden alle
disse gæve folk, der brænder for HITK – ja, lad os give dem et mere end velfortjent
skulderklap, så gik det ikke.
De mange gode resultater, såvel sportslige og økonomiske, som udvalgene kan
berette om, skyldes det gode klima og alle de mange ildsjæle overfor hvem, jeg vil
udtrykke min største anerkendelse og tak, hvad enten man er holdleder på golden
age, eliteholdene senior og ungdom, motionsholdene, kaffedame ved
formiddagstennis, klubchef Kim, trænere, udvalgsformænd, frivillige og forældre.
Her vil jeg også rette en meget stor tak til Ron, for hvem ingen arbejdsopgaver er for
store. Du er en fantastisk medarbejder for vores klub.
Jamen mangler vi slet ikke noget. JO – medlemmer sagde jeg ved sidste års
generalforsamling. Medlemstallet er steget støt i 2018, men vi har stadig plads til
mange flere medlemmer. Og jeg er helt sikker på, at den positive udvikling skyldes
den store indsats, som ydes af vore dygtige trænere, medarbejdere, bestyrelse og
alle jer, hvis hjerter banker for HITK.
Kurt Andersen / formand f. HITK
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