Formandens beretning
Beretningen i dag tager udgangspunkt i de kritikpunkter, som den kommende bestyrelse og dens
støtter fremførte på den ekstraordinære generalforsamling den 15. august. Beretningen er
udarbejdet for at sikre, at der præsenteres et retvisende billede af situationen i forhold til de
påstande, der blev fremlagt den 15. august.
Jeg vil gennemgå de påstande som blev fremlagt på sidste møde, og dokumentationen foreligger i
en mappe til den nye bestyrelse.
Bestyrelsen har arbejdet hårdt for at skabe en sammenhængende klub med plads til alle;
ung/gamle, motionister/veteraner/seniorer/elite. Bestyrelsen mener, at det er lykkedes: Over de
seneste år har klubben leveret mange flotte resultater, mange velfungerende motionisthold,
motionisttræning på flere niveauer, et konstant stigende antal dygtige juniorer, mange nye
juniorspillere og endelig et Dame hold i 2. division, med overvejende sandsynlighed for oprykning
til 1. division.
Visionen var at skabe en klub med en stor bredde af motionister og juniorer og en lille top af
elitespillere, der som klubbens fyrtårn kunne profilere klubben resultatmæssig, og vise klubben
som leveringsdygtig i nye tennistalenter. Det var tiltænkt, at klubben sammen med Helsingør
Tennisklub skulle spille en rolle under elitekommune-samarbejdet. Dette havde sikret klubben en
stærk position i forhold til Helsingør Kommunes position som Elitekommune under Team
Danmark. I sådan et samarbejde kunne klubben have fået tilført ikke ubetydelige midler, en
fantastisk mulighed for Espergærde Tennis. Endvidere ville opbygningen af en bred motionist og
juniorafdeling have sikret en god økonomi fremadrettet.
Med hensyn til påstandene om at bestyrelsen skulle have handlet økonomisk uansvarligt, er det
vigtigt for Bestyrelsen at understege, at dette ikke er korrekt. Da Bestyrelsen i efteråret 2016 blev
klar over, at klubben var i en alvorlig økonomisk situation på grund af effekten af en tidligere
omtalte periodisering og et stigende frafald af juniorer, skred den til handling og påbegyndte sin 4punkts genopretningsplan:
A) Gennemførelse af 4 aktiviteter, der ville medføre øgede indtægter
B) Gennemførelse af 4 aktiviteter, der ville medføre reducerede omkostninger
AD. A:
1. Øget antal turneringer under DTF sommer tour
2. Øget indsats omkring familietennis-konceptet
3. Øget fokus på indtag af juniorer i bredden via skoletennis, og kontakt til børnehaver/institutioner
4. Øget sponsorindtægter

AD. B:
1. Ny lønaftale med Sportschefen
2. Ny baneplejeaftale
3. Ny afregningsmodel med Halfonden
4. Justering af kontingentet
Bestyrelsen har således ud fra de foreliggende oplysninger, igangsat en rettidig og nødvendig
genopretningsplan. Desværre har det vist sig, at planen ikke er tilstrækkelig på grund af et fortsat
frafald af juniorspillere. En udvikling som bestyrelsen efterfølgende har taget bestik af og fulgt op
på.

Bestyrelsens respons på de rejste kritikpunkter på den seneste ekstraordinære
generalforsamling:
1: Ting vedrørende JF, samt beskyldningen om en usaglig opsigelse: Desværre kan vi ikke
kommentere på denne i detaljer, da der tale om en personalesag. Vi kan dog tilbagevise en
ukorrekt påstand som under mødet blev fremført af Christoffer Sodeman - og endda under
fremvisning af et - angiveligt brev/mail fra Sportschefens advokat. Den nye bestyrelse får en
dokumentmappe, som de skal kvittere for, herunder advarsler og dokumentation for, at klubbens
advokat aldrig har tilbudt JF et forlig, som påstået af Christoffer Sodemann.
2: Medlemstal, der ikke var korrekte: Jeg har talt med J. Lyngsøe, Områdeleder Idræt, Fritid og
Frivillighed. J. Lyngsøe finder ikke anledning til bekymring mht. de indberettede tal. Jeg har været
igennem tallene, og hvis man forstår at læse tallene, kan man se, at det vi sagde den 15/08 er
korrekt. Før 2016 spillede børn under 7 år uden kontingent og indgik dermed ikke i
indrapportering, efter 2016 betalte alle juniorer kontingent og indgik dermed i rapporteringen. Jvf.
også omdelt bilag 1
3: Manglende efterlysning af frivillige: Det er ikke korrekt, at Bestyrelsen ikke har bedt om hjælp
og assistance blandt klubbens medlemmer – tværtimod. Inden for de seneste 2-3 år har klubben
hvert år bedt om hjælp til afvikling af de mange turneringer. Der er blevet sendt opfordringer ud
på mails, der har været opslag i klubhus og hal. Generelt har det været meget svært at aktivere
frivillige. Det har været Tordenskjolds Soldater, i form af bestyrelsesmedlemmer og deres familie
sammen med nogle få loyale juniorforældre, der har trukket i arbejdstøjet. Se dokumentation i
form af eks. på opslag i klubben, FB og nyhedsmails.
4: Manglende samarbejde med HTK: Det er ikke korrekt, at klubben ikke har samarbejdet med
HTK. Bestyrelsen har længe set relevansen og behovet for dette samarbejde. Jeg har været til flere
møder med Sportschefen fra HTK, vi har i fællesskab arrangeret træning for de bedste spillere i
begge klubber, og derudover har Lars Laybourn og jeg ansøgt DTF om fælles klubhold.
Dokumentation for dette vedlægges til den nye bestyrelse.

5: Manglende samarbejde med idrætslinjen: Det er ikke korrekt, at klubben ikke har samarbejdet
med idrætslinjen. Jeg har været til mange møder med Allan Jørgensen. Dokumentation for
samarbejdet vedlægges til den nye bestyrelse.
6: Påstand om manglende sponsorer: Det er ikke korrekt, at der ikke er tilgået nye sponsorer
endsige flere sponsorer tilbage. Der er hele tiden blevet arbejdet på at øge sponsorindtægterne men generelt har det vist sig meget tidskrævende at opnå de mindre sponsorater i størrelsesorden
kr. 2-3,000. På den baggrund besluttede bestyrelsen i 2016, at der var betydelig større
indtægtsmæssig effekt ved at afholde juniorturneringer under DTF Sommer tour.
Turneringsantallet er derfor blevet øget. For regnskabsåret 2016/17 er indtægtsbudgettet for de 4
ansøgte- og afholdte turneringer ca. kr. 70.000 kr. et beløb, som det ville være vanskeligt at hente
via traditionelle sponsorater.
Fakta i forhold til navne/logo-sponsorater er følgende:
Ny sponsorer i 2016: BigBen, Helsingør Forsyning samt Peugeot Helsingør.
§ Øvrige aktive sponsorer: Lokaltelefonen, Head og Sport House.
§ Nye sponsorer i 2017: Tilsagn og rammeaftale (ej underskrevet) omkring nyt hovedsponsorat
§ Frafaldne sponsorer i 2017: Købstædernes
§ Reduceret sponsorat i 2017: SparNord kr. 30,000 til 15,000 som er ansøgt via SparNord Fonden
7: Påstand om unødvendig øget forbrug af lønomkostninger til dyre trænere, som Christian
Camradt (CC) og Thomas Skouboe (TS). Det er korrekt at CC i sommeren 2016 erstattede
Christoffer Sodemann (CS), der pludselig sagde op. Klubben lavede en aftale med CC, så han i
resten af udesæsonen arbejdede på CSs lønvilkår , dvs. ingen ekstra udgifter til klubben, på trods
af en toptræner. I indendørssæsonen fik CC en løn svarende til JFs løn, det samme gjorde TS, som
vi pga. økonomien kun ansatte 1, dag. Alternativet havde været, at der ikke var en træner på bane
2 mandag og tirsdag.
8: Manglende indtægter fra Camps i forhold til budget: Camps er en vigtig indtægtskilde for
klubben, og Camps er en del Sportschefens arbejdsopgaver. Tidligere har JF holdt velbesøgte
camps, da de ikke var en del af månedslønnen. Aktuelt kan bestyrelsen konstatere, at indtægten
er faldet betydeligt og således væsentlig under det forventede. Der er i år kommet ca. 50,000 kr.
ind, hvilket ikke er nok, hvis klubben skal have en professionel fuldtidstræner.
Som afgående bestyrelse er vi bekymret for hvordan, det skal gå klubben fremover. Der ligger
rigtig store økonomiske udfordringer forude, samtidigt med at klubben oplever en stor spillerflugt
blandt de juniorer, der skulle være med til at sikre klubbens økonomi. Vi håber, det lykkes den nye
bestyrelse at få vendt denne udvikling så klubben ikke forbliver delt i to. Det fortjener klubben,
medlemmerne og børnene ikke.

Afslutningsvis håber den afgående bestyrelse, at klubben snart får et nyt liv og at mange nye gode
spillere kommer til i fremtiden - især dem som kan ramme den lille gule, og som man kan være
stolte af.
Gode ønsker fremad
På vegne af Bestyrelsen
Birgitte Gullacksen

