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TAARBÆK TENNIS KLUB
Formandens beretning for sæson 2018 på
generalforsamlingen den 04.03.2019 kl. 19.30 i
akvariet/biologilokalet på Taarbæk Skole.
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1. Årets aktiviteter
Vi fik i 2018 atter mange positive tilbagemeldinger fra medlemmerne over vores faste
arrangementer – lige fra standerhejsning med åbningsturnering til sommerfest. Diverse camps,
klubturneringen, junior- og voksengrill samt, åben bane, +60 åben bane, mandagstræning og
standerstrygning. Samt ikke at forglemme vores nytårstennisarrangementer.
Åben bane onsdage juni, juli og august og Senior Open for 60+ mandage i maj, juni, juli og august
har i 2018 igen været et tilløbsstykke. Den Danske sommer 2018 var forrygende, nok de fleste
tennistimer nogen sinde.
Særlige aktiviteter 2018:
Tennissportens dag den 05. maj
Rigtig mange var mødt op til arrangementet. 14 meldte sig ind i klubben. Alle betalte på dagen
(som var et krav). En stor succes. Meldte man sig ind på dagen skulle man kun betale halvt
indskud. En praksis mange andre klubber anvender den dag. Klubben giver morgenmad og
træning mellem 10 og 12. Vi har gode erfaringer med dette arrangement.
Vi gentager arrangementet den 04.05.2019
Tennissportens dag er en kampagne arrangement initieret af DTF og DGI over hele landet.
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Sommer camp for juniorer i uge 27
Der blev afholdt sommer camp 2 gange 3 dage for juniorer i skoleferien med tilskud fra
kommunen.
Her var der også mulighed for juniorer, der ikke er medlemmer af klubben at deltage.
Her var sund mad i fokus og juniorerne var selv med til at tilberede maden.
Det er et meget populært arrangement
Vi fik 27.000 kr i støtte fra kommunen.
Jacob og hjælpetrænere stod for tennis og andre aktiviteter. Jacobs hustru Nynne stod for maden
sammen med juniorerne
Der deltog 52 børn, 2 var ikke fra klubben.
Juniorafdelingen kan disponere over ”overskuddet” fra arrangementet.

2. Medlemstal
Vi er pr 31.12.18 563 medlemmer i klubben. En tilgang på 14 medlemmer i forhold til 2017,
Udviklingen i medlemstal for Taarbæk Tennis Klub

3. Klubbens økonomi og administration
Vi har i 2018 haft en omsætning på omkring 1.049.000 kroner.
Vi kommer ud med et overskud på ca. 94.253 kr.
Klubben fik 59.000 kr tilbage fra en retshjælpsforsikring, således at klubben udgifter til retssagen
mod tidligere træner nu lander på 87.000 kr-59.000 kr= 28.000 kr

Klubbens kasser vil forelægge GF regnskabet og til orientering budgettet for 2019 efter
formandens beretning.
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Driftstilskud fra kommunen var 237.507 kr. i 2018.
Konklusion
Vi har stadig en sund og stabil økonomi i klubben, hvor vi styrker klubbens egenkapital.
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Administration
Klubbens bogholder Tine Jensen tager sig godt af bogføringen, medlemskartoteket, årsregnskab.
Klubbens revisor Ole Koefoed Steen bidrager til revisionen af årsregnskabet og deltager i januar
på møder med færdiggørelsen af årsregnskabet.
Resten af administrationsopgaverne varetages af bestyrelsen
GDPR, persondataforordningen
Den 25 maj 2018 trådte den nye persondataforordning i kraft.
Bestyrelsen måtte bruge megen tid til at tilrette procedurer etc.
På hjemmesiden er et af resultaterne, at alle lister med navne etc., nu kan findes bag login i
halbookingsystemet også kendt som ”Bane- og medlemssystemet”.
Nyt udseende af bane- og medlemssystemets forside (Halbooking).
En ny version af Bane- og medlemssystemet (fra Globus Data) giver klubben mulighed for at
personificere forsiden med egne billeder og tekster.
(Det er den side man kommer til, når der skal logges ind og bestilles banetid.)
Det har klubbens webredaktør Mogens Jørgensen benyttet sig af, så vi har fået en flot loginside.

4. Baneanlæg og klubhus
Baneanlæg
Vores baneinspektør Brian Stege har desværre sagt op. Men vi har været så heldige at Michael
Rønhof tiltræder som ny baneinspektør den 1.4.2019
Vi ser frem til samarbejdet med Michael som får en indkøringsfase med kursus i DTF regi og
oplæring over et par dage fra HP Tennisanlæg.
HP tennisanlæg, som vi har brugt i mange år, klargjorde banerne.
I januar fjernede Brian Stege alle blade fra bane 3,4 og 5 ellers skal HP tennisanlæg have meget
mere for klargøringen.
Tak til Brian Stege for flotte baner i 2018
Der blev indkøbt nye affaldsspande
Omlægning af bane 1
Vi har igennem nogen tid måttet leve med, at bane 1 har meget svært ved at opsuge regnvand.
Efter regnvejr er store områder af banen dækket af vand, og at der går uforholdsmæssigt lang tid,
før banen atter er spilleklar. HP Tennis kender godt til regnvandsproblemet med denne bane og
mener, at det vil været nødvendigt helt at omlægge banen samtidig med nedgravning af dræn. Den
samlede udgift hertil vil udgøre ca. 119.000 kr.
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Bestyrelsen havde et meget positivt møde med Kommunens leder fra Center og Arealer og
Ejendomme den 20.02.2019. Her aftaltes det, at Center og Arealer og Ejendomme betaler
renovering af bane 1 i 2019 samt renovering af bane 3 og 4 i 2029.
Renoveringerne vil blive udført i juli måned begge år. Det er en god aftale for klubben.

Arbejdstilsynet
Vi har haft besøg at arbejdstilsynet som påbød dels at have arbejdspladsvurdering (APV) liggende
i klubhuset, dels at arbejdet med 25 sække grus ikke måtte foretages. De skal først fordeles i evt
andre sække så de kun vejer 12.5 kg. Endvidere skal baneinspektøren bære sikkerhedssko.

Klubhus
Rengøring blev foretaget af CP rengøring som også fortsætter i 2019
Klubben er så heldig at Bjarne Jespersen igen i 2018 brugte mange frivillige timer i foråret og
sommeren på blandt andet at male omklædningsrummene, opsætte nye brusearmaturer, lakere
klubhusets gulv etc.
Det der hidtil har heddet juniorrum malede Bjarne hvidt. Det skal i år nu indrettes så det kan
bruges til møde- og opholdsrum
Bjarnes bror Allan, som hjælper til med Grill og er ”vandbærer” reparerer flittigt parasol når denne
er gået i stykker og andre ting.
Vi fik et nyt redskabskur under halvtaget sponsoreret af HP og Lenes firma Supplement med
10.000 kr. Tak for det.
Klubhuset blev lejet ud 3 gange. Halvtaget én gang.
Skovhuset
Skovhus planerne er ikke skrinlagt. Bestyrelsen valgte i 2018 at genoptage arbejdet med
skovhuset der blev godkendt på GF i 2014.
Det vil bliver et stort løft for klubben og for skovbanerne, der trænger til tidssvarende faciliteter.
Der er et særskilt punkt på generalforsamlingens dagsorden.
5. Vinterbaner
Vinterbanerne blev fordelt uden de store sværdslag. Alle baner blev besat.
Banerne er allerede bestilt hos kommunen til sæson 2019/20.
Ny belysning i Hal 3 i Lyngby Idrætsby
I efteråret ansøgte vi sammen med Hjortekær Tennisklub kommunen om ny belysning i
tennishallen. Belysningen er utidssvarende og ikke god. Den er ikke beregnet til tennis.
Kommunen har givet tilsagn om, at der bliver skiftet til en tennisvenlig belysning, der er baseret på
LED.
Kommunen oplyser, at det er planerne også at skifte loftet i hallen i løbet af sommeren 2019

Charlottenlund
Den 28.02.2019
Version 1.0

6. Trænerforhold og Juniortræning
Trænerforhold
Jacob er klubbens træner
Hjælpetrænere:
Johan Fritze Neve
Philip Ahle
Carl Emil Frost Sørensen
Andreas Thrane
Mikkel Gaarde
Carl Bredholt
Nordahl Kirsebom
Julius Vrang
Emil Vrang
Juniortræning 2018

Alice Timmermann har sammen med Jacob udførte et godt arbejde med tilmelding til træning
uden- og indendørs samt sommer camp.
Det er et mindre juniorudvalg bestående af forældre, træner der har holdt et par møde hen over
sommeren.
Håber det fortsætter i 2019.
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Juniorholdenes resultater i Tennis Øst turneringerne.
U8
sidste plads
U10 sidste plads
U12 næst sidste plads
U14 sidste plads
U18 sidste plads
U18/ung senior 4 plads ud af 6

7. Sponsorater i 2018
Supplement (HP og Lenes firma) har sponsoreret med 10.000 kr. De er anvendt til det nye
redskabsskur under halvtaget og indretning af det nymalede møde- og opholdsrum.
Det sætter klubben stor pris på.
9. Senior tennis
I 2018 havde vi igen den efterspurgte og populære mandagstræning med træningstilbud 7
mandage før og 4 mandage efter sommerferien.
Der deltog 21 før sommerferien og 10 efter sommerferien.
I Lyngby Idrætsby ( indendørs) har vi haft 2 gange 3 gange træning før sommersæson start og 4
gange efter sommersæsonen (i forårssæson 2019 2 gange 4 onsdage) 10 deltagere.
Senior holdenes resultater i Tennis Øst turneringerne.
70+ (1 hold) blev nummer to, blot 1 point efter nr 1.
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70+ (2 hold) blev sidst.
50+ kvalificerede sig til kamp om oprykning til 1. division, men tabte desværre.
Seniorholdet blev nummer 6 ud af 8
Motionistholdet – Ingen oplysninger fra SLTU
Klubmesterskaber:
Damesingle Katja Vogt
Herresingle Johan Stampe
Damedouble Katja Vogt/Gitte Nielsen
Herredouble Ikke færdigspillet
Mixdouble Katja Vogt/Jan Steenhard
Damesingle B Sussi Bergh
10. Årets humørpokal 2018
Gik meget fortjent til Lene Hansen, der med sin store indsats med i alle klubbens arrangementer
gør klubben til noget særligt

11. Planer for kommende sæson
Bestyrelsen planlægger med mange aktiviteter i sommersæsonen 2019. Vi håber på en rigtig god
sommersæson og en god vintersæson.
Vi har følgende i pipeline:
Standerhejsning
Juniorgrill i juni
Senior grill i august
Åben bane
+60 åbenbane
Mandagstræning for voksne
Sommercamp for juniorer
Motionistcamp
Standerstrygning
Skovhuset er en stor aktivitet i 2019
12. Vigtige datoer (følg også med på klubbens hjemmeside):
Tennissportens dag 04.05.19 kl. 10-12
Standerhejsning 28.04.19 kl. 10.00 ved klubhuset
Sommerfest 14.06.19
Juniorgrill dato ikke fastlagt
Seniorgrill dato ikke fastlagt
Åben bane hver onsdag juni, juli og august første gang 05.06.19
Senior open +60 mandage i maj, juni, juli og august første gang mandag den 06.05.2019
Mandagstræning: Oplyses senere
Motionistcamp dato ikke fastlagt
Junior Camp/sommerferieaktiviteter Uge 27 (mandag 1. juli til lørdag 6. juli)
Standerstrygning 29.9.19 kl 11.00

Charlottenlund
Den 28.02.2019
Version 1.0

Afslutning
Tak til medlemmerne, medarbejdere og bestyrelse for et godt samarbejde i 2018.
Tak til samarbejdspartnere og leverandører samt ikke mindst til skoven, kommunen, sponsorer og
revisor. Vi er så heldige, at have gode relationer hele vejen rundt.
Dette var ordene og med ønsket om en god generalforsamling vil jeg slutte beretningen her.
Jeg glæder mig til en ny sæson i klubben.
På vanlig vis vil vi servere byens lokale pizzaer efter generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
Tom Nørskov, Formand, Taarbæk Tennis Klub

