
 
 

1 
 

Formandsberetning 
Konstituering: 
Bestyrelsen er konstitueret ved konstituerende BM den 3/5 som følger 

 Formand:  MH 
 Næstformand: Jørgen Hornnæss 
 Sekretær: Ole-Bjørn Larsen 
 Kasserer: Nina 
 Bestyrelsesmedlem: Jacob 

Suppleanter: Ingen 

Særlige ansvarsområder 

 Sponsor: Michael, Jørgen, Ole-Bjørn 
 Hjemmeside mv: Nina 
 Banevedligehold: Jørgen/Ole-Bjørn 
 Træner og juniorkontakt. Jacob 

 

Aktiviteter 2019/20 
I det forgange år er vores Bevæg dig for livet samarbejde med DGI efterhånden udløbet. Samarbejde har 
bl.a. bestået af en række konsulenttimer og etablering af events og medlemstiltag, herunder ketcher dage, 
familietennis mm.  

På bagkanten af dette forløb må vi konstatere, at om end vi har formået at skabe nogen aktivitet og gode 
initiativer har vi ikke formået at skabe fast tilknytning til interesserede spillere. 

Fremadrettet mener jeg vores samarbejder i højere grad skal bero på enkelte events – fortrinsvis i 
nærmiljø. Eksempelvis det netop overståede KPT-forløb som også er en DGI båret event som henvender sig 
til skoleklasser i området. Det kan også være samarbejde med idrætslinje på gymnasium ikke at forglemme 
kommunens egne events (Gang i Gribskov mv). 

I foråret har vi være ude med tilbud om begyndertræning med Frederikke i forbindelse med åben bane og 
vanen tro tilbud om at lægge baner til Tennis camp. Begge dele aflyst pga. manglende tilslutning. 

Derudover har det forgangne år budt på en række gennemførte aktiviteter som vi, sammen med frivillige i 
klubben har støttet op om. Det drejer sig om  

 Ketcher dage, tennissportens dag 
 Søndagstræf + herrehold i sjællandsserien 
 Juniorturnering i Hørsholm/Rungsted 
 Gang i Gribskov  
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Foruden en lang række særlige aktiviteter af social karakter nemlig 

 Jørgen har stået for koordination af frivillighed omkring MIL festival som klubben nyder godt af 
både social og økonomisk. 

 Jacob har taget adskillige initiativer til sociale sammenkomster 

o Fredagstennis og drop-in med gril og træning både for medlemmer og gæster. 
o Forældretennis. Tilbud til forældre om at spille med deres børn 
o Tilbud om fællesturnering med Gribskovs klubber 

Alle disse aktiviteter vidner om et højt præstationsniveau i bestyrelsen som vi i bestyrelsen kan være stolte 
af og som navnlig medlemmerne kun kan være tilfredse med. 

 

Fantastiske baner 
Igen i år har vi fornøjelsen af fem eksemplarisk gode baner.  

Det er Jørgen, Ole-Bjørn og Nina der har den taget banerne under personlig pleje og styret hallerne gennem 
forårets klargøring. Flere af os andre har hjulpet til med praktiske gøremål. 

Også slagmuren fik en omgang og i dette forår kom også overliggende hegn i kærlig behandling.  

Hallens indsats er en stor hjælp, men der er stadig meget at gøre for medlemmerne med den almindelige 
klargøring, dvs. lugning ophængning af læsejl, oprydning og indretning af banerne. 

Hallernes bidrag er stadige et ’work in progress’, hvor vi må være med på sidelinjen for at sikre alt går som 
en tennisspiller også synes det skal foregå. Det er jo os, der har kærligheden for sporten og naturligt en 
mere kælen tilgang til detaljerne.  

Jeg hører kun ros og misundelse fra alle der besøger os og selv i sammenligning med de store klubber med 
professionelle ’clay-keepers’ er vores banestandard hævet over det sædvanlige.  

Også her kan vi være stolte af vores aktivitetsniveau. 

 

Halprojekt 
Vi lykkedes ret godt med at rekruttere nye juniorer i sommerhalvåret, men taber mange igen i løbet af 
vinteren.  

Derfor mener vi stadig, at klubbens største problem er manglende helårs faciliteter. Dette understøttes af 
de undersøgelser som vi kender fra DGI, at motionister i dag efterspørger helårssport. 

Derfor lægger vi fortsat stor energi i at overbevise Gribskov om at der er behov for en tennishal. Det er 
foreløbig blevet vel modtaget i HSI/Hal. Interessen deles af vores naboklubber og vi håber at en samlet 
indsats er nok til at overbevise kommunen om, at der er behov for en (ny) tennishal i Gribskov kommune. 
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Efter en samlet præsentation i januar måned har COVID19 lagt en dæmper på mødeaktiviteterne men vi 
skal nok få fyret op under det igen. 

  

Afrunding 
Der tales meget om, at vi skal tilpasse vores produkt til det fortravlede publikum. Den går jeg ikke med på! 

Vi (jeg) vil ikke være ’butiksbestyrer’ i en butik der sælger tennistimer til tilfældige strøgkunder. Vi er en 
forening som værner om fællesskab og søger at skabe grobund for et fælles ansvar og omsorg for anlæg, 
klubhus og spillemuligheder. Det vi giver hinanden i fællesskabet, er ikke noget man kan købe en enkelt 
time af. 

Derfor bruger jeg udtrykket, … Tennis er jo ikke noget man kan få. Ikke engang købe … Det er noget vi 
giver hinanden! 

Det ville være ærgerligt for klubben og alle os der elsker tennis med venner, hvis dette ikke lykkedes. Derfor 
holder jeg - sammen med bestyrelsen - fast i at fornyelse i ungdomsrækkerne er nødvendigt for at klubben 
kommer til at bestå.  

Dette har vi kæmpet godt for. Kæmpe tak til en ihærdig og velfungerende bestyrelse for godt samarbejde i 
det forgangne år. Det har været en stor fornøjelse at samarbejde om at skabe de gode tennistilbud og 
faciliteter som vi alle nyder så godt af hele sæsonen. Det kan kun gøres fordi der er så stort et engagement 
og vilje til at udvikle klubben.  

Ved denne forsinkede GF kan jeg allerede afsløre at det gode arbejde fortsætter 2020/21. Der er allerede 
modtaget penge til beplantning af anlægget og søgt flere midler til andre projekter som kan løfte vores 
faciliteter yderligere og Jacob er igen ude med nye træningstilbud og initiativer for både motionister, 
nybegyndere og juniorer. 

Jeg er som formand tilfreds med at videreføre ambitionen om, at vi skal være en breddeklub med stor 
fokus på at rekruttere nye generationer til sporten og fremtidig ledelse af klubben. 

Også medlemmerne kan kun være tilfredse. Alle faciliteter er i særklasse og det er bare at tage for sig af 
herlighederne og dele ud til alle tennisvennerne. 

 Michael Hughes, Formanden 

… tennis er noget vi giver hinanden! 


