Da Formanden Henrik Andersen var forhindret i at møde til generalforsamlingen
varetog næstformanden Lars Kastberg formandsberetningen.
Da Lars Kastberg ikke bruger manuskript, men stikord bære referatet præg
af denne fremgangsmåde.
Vi er en succes. Andre klubber oplever medlemstilbagegang og færre og færre
medlemmer, der ønsker træning.
Vi oplever det stik modsatte.
Som eksempel kan nævnes vores standerhejsning, hvor vi tilbød nye medlemmer
træning og ketcher osv. Vi fik 22 nye seniormedlemmer. Helt fantastisk.
Bane – OK – kommunalt ansvar – vi istandsætter baner
Høj belægning med træning, spil og kampe. Andre klubber synes at vi med 8
grusbaner og ca 500 medlemmer har enorm banekapacitet. Men vi har et meget højt
aktivitetsniveau. Medlemmerne kommer og spiller tennis.
Vi har langt flere hold end andre klubber med tilsvarende medlemstal.
Også fin udnyttelse af kunstgræsbanerne
Anlæg – Handy mand – Preben og NC
Klubhus m.m. – nyt gulv og bygning af overdækket terrasse. Betalt af EIF
Hallen fungerer stadig godt – flere nævnt at vi mangler kapacitet – og det er ikke helt
forkert.

Sportsligt:
Vi har et højt aktivitetsniveau
3 seniorhold
6 veteranhold
4 ½ motionisthold
Og
8 juniorhold
Det betyder høj belægning på banerne.
Og hvordan er det gået resultatmæssigt. – Vi har haft store succeser og små succeser
Ingen nævnt – ingen glemt.
Træningsmæssigt:
Vi har heldigvis haft Joachim Føller som stabil sportschef i hele regnskabsperioden.
1

I efteråret tog vi afsked med Johan og i foråret stoppede Natascha som træner.
Som afløser ansatte vi pr. 1.5.2013 Nicolai Adamsen. Som I sikkert alle har læst
stoppede vi samarbejdet med Nicolaj Adamsen Onsdag den 20.11.2013.
Beslutningen var nem at tage, men det var svært at sige farvel til Nicolaj Adamsen.
Vi har kontrakter med vore 2 trænere og jeg kan forsikre generalforsamlingen om, at
vi under INGEN omstændigheder ville træffe den beslutning, hvis den ikke var
nødvendig.
Bestyrelsen HAR udsendt en meddelelse om sagen og der er dermed sat et punktum.
Jeg er blevet spurgt af flere om yderligere detaljer i sagen. Bestyrelsen HAR
informeret om sagen og har ikke yderligere kommentarer, da det er, hvad vi har aftalt
med Nikolaj Adamsen.
Heldigvis har vi ansat Claus P Jensen som træner fra den 21.11.2013.
Administrativt:
Største ændring er indførsel af klubmodulet.
Selve betalingsdelen fungerer fantastisk godt – vi har p.t. INGEN restancer og vi har
KUN medlemmer, der HAR betalt.
Kæmpearbejde er udført af N.C.Teglgaard Jørgensen.
Vi udnytter p.t. ikke hele platformen men det skal der arbejdes på.
Vi administrerer 3 klubbers lønudbetaling – og søger at udbygge samarbejdet med
Snekkersten Tennis Klub.
I den forbindelse tak til Snekkersten for at stille fælles hold og lægge baner til nogle af
vore hjemmekampe.
Sponsorater:
Stor tak til Spar Nord.
Afgående formand har udført et flot arbejde og bortset fra den store fodboldklub i
Helsingør har vi det største sponsorat hos Spar Nord.
Bestyrelsen og medlemmerne ser frem til endnu et tennis år med stor aktivitet.
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