Formandsberetning ved Generalforsamlingen 2016
Så er vi endnu en gang nået hertil, hvor vi skal gøre status på et år i Espergærde Tennisklub. Et år, der vil
blive husket for to ting; Flotte sportslige resultater samt en økonomisk udfordring.
Lad os begynde med det positive. Sportsligt har 2016 været et godt år for Espergærde Tennisklub.
Som nogen måske husker, var det for klubbens damehold ligeved og næsten i sommeren 2015, hvor et sæt
skilte holdet fra oprykning til divisionen. I 2016 ser det helt anderledes ud. Såvel indendørs som udendørs
har Espergærdes damer været suveræne; Først med overbevisende puljesejrer, og efterfølgende med sikre
sejrer i finalespillet. Og succesen fortsætter denne vinter; Holdet har pt. spillet tre kampe i 2. division øst,
med resultatet; En vundet, en tabt og en uafgjort, hvilket betyder, at holdet nu er sikker på at blive i
divisionen. Men selvfølgelig går holdet efter en oprykning til 1. division, hvilket fortsat er en mulighed. Det
er første gang i Espergærde Tennisklubs historie, at klubben har et divisions hold, og et hold på det niveau.
Holdet er med til at sætte Espergærde Tennisklub på Tennislandkortet og modtager i dag klubbens
sportspris for denne præstation.
For 1. holdets herrer, er det desværre ikke gået helt så godt. Holdet rykkede indendørs ned i serie 1 og
kæmper nu for at komme tilbage i Sjællandsserien, hvilket heldigvis ser ud til at lykkes. Udendørs er holdet
stadig i Sjællandsserien. 2. holdets herrer vandt igen i år suverænt og rykker således igen i år en serie op.
På juniorsiden så alt lyst ud for klubbens divisionshold (U14 pigerne), men pludselig sygdom og skade hos to
af nøglespillerne gjorde, at slutspillet pludselig var uden for rækkevide. Til gengæld gjorde klubbens andre
hold det godt. Klubben havde seks hold med i sommerens holdturneringer, og de kom alt i alt hjem med to
2. pladser og to 3. pladser. Juniorholdene spiller år for år i bedre og bedre rækker, og opnår flotte resultater
takket være en konstant indsats fra vores Sportschef og hele trænerteamet.
Ud over holdpræstationer har klubben igen i år haft flere flotte individuelle præstationer. Årets bedste
præstation finder vi i juniorafdelingen. Klubben har i år for første gang nogensinde fået en junior
Danmarksmester. Det skete, da Nikoline Gullacksen i påsken spillede fem flotte kampe og blev U14
Danmarksmester indendørs. En præstation, der også satte Espergærde på tennislandkortet.
Vi har i klubben haft tradition for og succes med at opretholde mange klubhold i alle aldre og på alle
niveauer. I 2016 har denne tradition og succes fortsat på seniorsiden, juniorsiden og motionssiden, men
veteransiden har blødt. Klubbens næstformand har flere gange efterlyst holdkaptajner til veteranhold uden
held, det må vi kunne gøre bedre i fremtiden. Så hermed endnu en opfordring til at melde sig, så vi igen kan
få veteranerne på banerne i weekenden.
På aktivitetssiden har 2016 også været et godt år for klubben.
Klubben har igen i år holdt tre udendørs ranglisteturneringer, hvilket har lagt pres på grusbanerne i visse
perioder. Dette generer nogle af klubbens medlemmer, men turneringerne giver klubben en pæn
indtjening, som er nødvendig for klubbens økonomi. Tak til de medlemmer, der her har ydet en stor
indsats. Og tak til de medlemmer, der har hjulpet til ved afholdelse af klubmesterskaberne, juleturneringen,
klubfesterne, forårs- og efterårsklargøring. På sidste generalforsamling efterlyste jeg flere hænder, så de få,
der bidrager med rigtig mange timer, har lyst til at fortsætte det frivillige arbejde. SÅ det var en fornøjelse
at se alle de nye ansigter, der i år dukkede op på klubbens arbejdsdage. Tak for det.

Klubbens sponsorudvalg har gjort det særdeles godt i år. Det har i de seneste år været svært at tiltrække og
fastholde sponsorer, men takke være et aktivt sponsorudvalg, der er gået systematisk til værks, er det i år
lykkes at få flere sponsorer til klubben. Og ikke mindst flere sponsorkroner end budgetteret. Tak til Stig
Lund, Anders Højer og Poul Bisgaard Hjordt for dette arbejde.
Årsregnskab og budget.
Klubbens årsregnskab er på ingen måde som forventet, og jeg og den øvrige bestyrelse fik os lidt af en
overraskelse, da klubbens nye kasserer Lars Vaaben fremlagde klubbens endelige årsregnskab. Klubben står
med røde tal på bundlinjen, og tilmed ikke små tal. Dette var en stor overraskelse, idet der er sparret på
flere områder i forhold til det budgetterede. Den primære årsag til underskuddet er, at klubbens nye
kasserer i samråd med revisor har valgt at skifte regnskabsprincip. Kassereren har skiftet regnskabsprincip
fordi, det nye princip giver et mere retvisende billede af klubbens økonomi. I tidligere årsregnskab har
kassereren i enighed med revisionen arbejdet med periodisering og hensættelser. Dette princip har
udskudt et underskud og tæret på klubbens egenkapital, og det er derfor en enig bestyrelse, der bakker op
om kassererens årsregnskab.
Udover det ændrede regnskabsprincip, der forklarer størstedelen af underskuddet, skyldes en mindre del af
underskuddet manglende indbetalinger fra medlemmer. En anseelig del af klubbens medlemmer har bestilt
træningspas, som de efterfølgende er sprunget fra og ikke har betalt, selv om tilmeldingen var bindende,
alt i alt et tab på mere end 15.000 kr. Det tab har klubben ikke råd til, hvorfor bestyrelsen har besluttet, at
medlemmerne i fremtiden kun kan tilmelde sig træning ved indbetaling af træningsgebyr. Klubben har
endvidere en del gratister. Personligt har jeg i sommer mødt og talt med mere end ti brugere af vores
baner, som ikke er medlemmer. Der var mange gode forklaringer på, hvorfor man ikke lige havde betalt sit
kontingent eller fået meldt sig ind. Jeg ved ikke, hvordan vi kommer dette problem til livs, bestyrelsen vil
drøfte problemet, men klubben går i øjeblikket glib af en del kontingentindtægter.
Bestyrelsen har de seneste år fremlagt et budget på årets generalforsamling, det har bestyrelsen valgt ikke
at gøre i år, da årsregnskabet kræver, at der foretages større justeringer i forhold til tidligere budgetter.
Bestyrelsen vil på først kommende bestyrelsesmøde drøfte klubbens nuværende økonomi og foretage de
nødvendige besparelser i de næste års budgetter.
Uddeling af årspokalen for en særlig indsats.
Klubben uddeler hvert år denne pris, og flere medlemmer var glædeligvis indstillet i år. Klubbens
forretningsudvalg har besluttet, at prisen i år går til Birgitte Haugaard. Birgitte har siddet i EIF tennis`
bestyrelse i en menneskealder. Hun er, i min tid i bestyrelsen, mødt op til alle bestyrelsesmøder, og har
været en aktiv medspiller i bestyrelsesarbejdet. Birgitte har i flere år styret Torsdags Open med
efterfølgende grillarrangement med en sikker, hård hånd, og Birgitte har kordineret klubbens motionshold
samt Nordturneringen i flere år. Birgitte har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen, men vi tror og håber, at
vi ser lige så meget til hende på banerne.

Med venlig hilsen
Birgitte Gullacksen
Formand EIF Tennis

