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Formandens beretning
Espergærde Tennisklub indledte regnskabsåret i en svær økonomisk situation, og det har
været vores primære fokus i 2018. Som det fremsendte regnskab viser, kan vi dog glædeligt
meddele, at årets resultat så godt som udligner klubbens negative egenkapital. Det positive
resultat er kommet af en stor indsats fra klubbens frivillige samt en konstruktiv dialog med
Helsingør Kommune vedr. klubbens udgifter til Spar Nord hallen. Klubben kan dog altid
bruge flere frivillige. Derfor vil jeg gerne opfordre alle medlemmer til tage kontakt til
bestyrelsen, hvis man ønsker at bidrage eller har gode ideer til, hvordan vi skaber en bedre
tennisklub.
Selvom der er skabt balance i klubbens økonomi, har vi i 2018 også oplevet udfordringer,
som skal have øget fokus fremadrettet. Den primære udfordring, er beskaffenheden af
klubbens 8 grusbaner, som havde en hård sæson grundet den tørre og varme sommer.
Heldigvis fik klubben en stor hjælp fra en gruppe friske medlemmer, som vandede, tromlede
og passede banerne med jævne mellemrum. Denne hjælp er vi meget taknemmelig for.
Fremadrettet vil vi sørge for, at der øget fokus på banepleje i perioden omkring sæsonstart.
Herudover har vi, i budgettet for 2019, afsat penge til en gennemgang af vandingsanlægget,
da grundig vanding er altafgørende for at sikre faste og jævne grusbaner.
I 2018 har klubben oplevet et velfungerende trænerteam, anført af klubbens to
professionelle trænere Joachim Föller og Jacek Chmielewski. Herudover har flere af
klubbens unge spillere deltaget i trænerkurser og efterfølgende bidraget til træningen af
klubbens medlemmer. Generelt oplever bestyrelsen, at medlemmerne er tilfredse med de
udbudte træningstilbud. Vi har dog en målsætning om at sikre flere sociale arrangementer
for klubbens medlemmer i 2019. Klubbens medlemstal ligger på ca. 320 medlemmer, heraf
ca. 100 juniormedlemmer.
I 2018 har vi arrangeret en række træningsforløb for folkeskoleklasser i Espergærde. Dette
har medført øget interesse for klubbens juniorafdeling, og vi håber at initiativet medfører en
øget medlemstilgang.
På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne sige tak for endnu et godt tennisår. Vi håber at se
mange af jer på banen i 2019.
Husk i øvrigt den traditionsrige juleturnering, som afvikles mellem jul og nytår.
Sportslige hilsner
Christoffer Sodemann

