Formandsberetning ved Generalforsamlingen 2014
Så er vi igen nået til det sted på året, hvor vi skal gøre status på det forgangne år i Espergærde Tennisklub.
Et år, der set med formandens øjne, er gået godt på mange område, men som også har haft nogle
ualmindelige store udfordringer.
Hvis vi starter med det sportslige, har 2014 været et rigtig godt år for Espergærde Tennisklub.
Vi har, på trods af udfordringen med den nye turneringsstruktur, hvor seniorhold og junior divisionshold er
blevet opdelt i rene dame og herrehold, haft ganske mange hold med i diverse holdturneringer. Vi har, ud
over vores 1. og 2. senior herrehold, haft flere veteranhold, motionisthold og juniorhold. De mange
klubhold bidrager positivt til stemningen på anlægget, som summer af liv på de store turneringsdage, hvor
spillere på tværs af alder og niveau hygger sig sammen i sol eller regn.
Resultatmæssigt var det i år ligeved og næsten for klubbens to mest ambitiøse hold. Klubbens 1. hold
havde en rigtig god indendørs sæsonen og endte med at spille oprykningskamp mod Næstved. Holdet
måtte desværre se sig slået, og således forblive i Sjællandsserien. I udendørs sæsonen har holdet desværre
været præget af skader, og er endt midt i rækken. For første gang i klubbens historie havde vi et hold med i
en landsdækkende turnering om DM. Det var vores U 12 pigehold, der deltog i divisionsrækken. Holdet
havde en rigtig god sæson, og der var spændingen til sidste sekund, hvor et enkelt point frarøvede dem en
plads i slutspillet.
Mange flotte individuelle præstationer har i 2014 været med til at sætte Espergærde Tennisklub på
landkortet. Først Anette Nederby, der ved sommerens DM for veteraner i flot stil spillede sig til guld i såvel
single som double, og efterfølgende modtog en udtagelse til veteranlandsholdet. Anette modtager i dag
klubbens sportspris for denne præstation. Her udover har flere spillere i klubbens juniorafdelingen gjort sig
positivt bemærket med en række individuelle turneringssejre og deltagelse i hovedrunden ved de to
afholdte ungdomsmesterskaber. Her kom Espergærde for første gang hjem med medaljer.
På aktivitetssiden har 2014 også været et godt år for klubben
Vi har ud over Spar Nord Open afholdt en ekstra udendørs turnering for juniorer. Turneringer som disse
giver et pænt overskud, som muliggør andre aktiviteter i klubregi. I den forbindelse skal der lyde en stor tak
til de medlemmer og forældre, der ved mange timers arbejde muliggør disse arrangementer.
Vi har endvidere holdt nogle lange sociale dage i juniorafdelingen, pizzatennis som vi kalder det, nogle
vigtig dage for juniorafdelingens trivsel. Igen en tak til alle de forældre, der støtter op og bidrager positivt,
og til de motionister og seniorspillere, der benytter anlægget i samme tidsrum, og som udviser interesse og
forståelse for de yngre medlemmer. I den forbindelse vil jeg ikke undlade at nævne, at juniorudvalget pris i
år gik til Fru Sodemann, for den interesse og omsorg, hun udviser over for klubbens medlemmerne
uafhængig af aldre og niveau. Klubben vokser med den gode tone mellem børn og voksne, unge og ældre,
øvet og uøvet. Tonen mellem medlemmerne er vigtig, og det glæder mig, at Espergærde Tennisklub i både
omkringliggende klubber, i DGI og i DTF- regi er kendt for det gode forhold mellem klubbens spillere på
tværs af alder og niveau.
Birgittes torsdags Open skal ikke glemmes i min beretning. Mange klubber har en lukket torsdags Open for
de indviede. Her i klubben føler nye medlemmer sig velkomne. Også på klubbens motionshold, det glæder
mig.

Medlemstal og årsregnskabet er uden større overraskelser
Klubben har et stabilt medlemstal i alle aldersgrupper, hvilket må ses som en succes, når vi sammenligner
med tendensen på landsplan, hvor flertallet af landets klubber har svært ved at fastholde sine medlemmer.
Det samme gør sig gældende for årsregnskabet, som holder budgettet inden for få tusinde kroner. Vi har i
mange år haft et sundt regnskab pga. en tæt økonomisk styring. Noget mange af landets tennisklubber,
som kæmper med et tilbagevendende underskud, misunder os.
Skolereformen har været en udfordring i 2014
Skolereformen har med den længere skoledag betydet, at flere juniorspillere skal trænes på færre timer,
hvilket har været en stor udfordring for juniorafdelingen og klubben som helhed. Hele klubben blev ramt
hårdt i de sidste måneder i udesæsonen, hvor vi pga. en al for sen udmelding fra skolerne måtte flytte
mange juniortræningspas til senere på dagen, for at indfri de træningstimer, juniorerne havde betalt for.
Dette ramte mange af klubbens øvrige spillere, som havde svært ved at få banetid om eftermiddagen/tidlig
aften. Vi er i bestyrelsen meget opmærksomme på, at der i klubben skal være en sund balance mellem
banetid, som kan reserveres og træningstid.
Men reformen har ikke kun været dårlig for klubben, den har også givet klubben nye muligheder. Jeg har i
samarbejde med Helsingør kommune udbudt skoletennis i Spar Nord Hallen til de fire Espergærde skoler.
Skolerne har taget godt i mod tilbuddet, og er ved at fylde de små klasser ind i de ledige formiddags timer.
Kommunen betaler for baneleje, og for to trænere per time, fordi vi kan opfylde lovkravet om at skabe et
læringsforløb for klasserne. Tilbuddet er i første omgang givet til indskolingen, i håbet om at vi på den
måde kan hverve nye små medlemmer til klubben. Endvidere gavner den ekstra udlejning af Spar Nord
Hallen både os og hele EIF.
Hovedforeningen
EIF Tennis er som bekendt en del af EIF. Det drager vi stor fordel af i mange henseender. I dag kan vi takke
foreningen for internettet i hallen, som kostede et anseeligt beløb. Tak herfra.
En 3. bane
På sidste GF blev bestyrelsen gjort opmærksom på medlemmernes ønske om mere indendørs
banekapacitet. Vi har i det forgangne år arbejdet målrette på at opfylde dette ønske. Vi har talt med
Byrådsmedlemmet Jens Bertram, informeret hovedforeningen om vort ønske, og fået udarbejdet et
budget. En 3. bane kommer nu til at indgå i de samlede drøftelse omkring udbygningen af idrætsfaciliteter
på Gymnasievej. Drøftelserne begynder i starten af det nye år, hvor gymnasiet, EIF og kommunen ser på
behov og muligheder.
Uddeling af årspokalen for en særlig indsats
Denne pokal går i år til Preben Theilgaard, som i gennem mange år har passet på klubbens baner og
omgivelser. Preben tilser banerne, om ikke hver dag, så næsten hver dag, hjælper klubbens handyman og
andre, der har behov. Han stiller altid op. Preben binder desuden klubben sammen, når han følger med i
spillere og hold på tværs af alder og niveau.
Og så til sidst, årets store udfordring
At GF i dag adskiller sig fra tidligere GF er, er vist tydeligt for alle tilstedeværende. Antallet af fremmødte
medlemmer, antallet af forslag og forslagenes indhold vidner om uro i foreningen og om, at der er noget på
spil i år.

Og det er ingen hemmelighed, at medlemmer af juniorudvalget, sportschefen og bestyrelsen, har følt sig
lagt ned, af en lille gruppe utilfredse juniorforældre. I starten af året med mængden af ønsker for sig og
sine, senere med krav og klager. Der er klaget over diverse forhold til kommunen, medlemmerne i
hovedforeningen har fået inboxen fyldt op med mails fra to forældre, også DTF har været inddraget.
Endvidere har nogle af klubbens medlemmer fået tilsendt mails, hvis indhold de har følt sig generet af. Og
sidst men ikke mindst oplever flere og flere medlemmer, at de, når de efter en kortere eller længere
arbejdsdag, kommer for at nyde og slappe af med tennis, mødes med negative udtalelser og negativ
adfærd fra de omtalte personers side.
Bestyrelsen, juniorudvalget og Sportschefen har brugt oceaner af tid på denne lille gruppe. Møder,
telefonsamtaler mv., vi har lyttet og forsøgt at nå en fælles forståelse, hvilket desværre ikke har været
muligt. Bestyrelsen har såvel skriftligt som mundtligt redegjort for alle forhold over for kommunen, som i to
omgange har konkluderet, at Espergærde Tennisklub, følger de regler, som vi som forening er underlagt.
For at besvare alle disse henvendelser har bestyrelsen i år tilsidesat mange vigtige opgaver. Opgaver som
f.eks. udarbejdelse af foreningens mål og strategi, tilskudsansøgninger mv. Opgaver hvis løsning ville have
gavnet ALLE klubbens medlemmer.
GF må i dag via afstemningerne give den siddende bestyrelsen sit mandat til at genoptage, det normale
bestyrelsesarbejde, eller fravælge dette.
Jeg kan godt se, at samtlige forslag har en positiv ordlyd og umiddelbart kan forekomme som forslag der
kan gavne klubben, men det er bestyrelsens opfattelse, at der i langt højere grad er tale om forslag, der kan
ødelægge klubben.
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