
Formandens beretning 2012

Det har været et godt år for tennisklubben på mange fronter.

Sæsonen startede med generalforsamling og standerhejsning d.30.april 2011. Her kunne vi rykke ind i et 
næsten nyt klubhus der var blevet renoveret efter vinterens oversvømmelser. Stort set alt indvendigt er 
blevet udskiftet og vi håber det vil holde i mange år. Banerne ser ikke ud til at have taget skade af de store 
vandmængder.

De organiserede aktiviteter så som træning og motionsaktiviteter havde god opbakning i sæsonen. Vi havde 
rekord mange børn til træning mandag og onsdag og det skyldes ikke mindst Line og Trines store indsats – 
de fik for øvrigt Bjerringbro Idrætsparks træner/lederpris i år for deres indsats. Vi satser på at kunne holde 
fast i de mange børn i år. Der var desværre ikke så stor opbakning hos de lidt ældre børn – måske er det et 
område vi skal satse på i fremtiden. Der var ligeledes god opbakning til motionsaktiviteterne mandag aften, 
hvor der sæsonen igennem var mange der spillede double.

Vi havde en rigitg god sommerskole i slutningen af juni måned med omkring 25 børn.

I week-enden d.3-5 maj havde Grundfos Ol og tennisklubben havde lejet banerne ud til dette arrangement. 
Vi fik både vist vores fine anlæg frem, men fik også tjent et pænt beløb som kan komme klubbens 
medlemmer til gode. – bla har vi i år satset på voksenintroduktion både med indkøb af ketchere og 
annoncering i avisen. 

Der blev også afholdt klubmesterskab i 2011 og som noget nyt skulle finalerne spilles en hverdagsaften. 
Desværre gjorde vejret at det blev temmelig svært – så de fleste af finalerne blev afviklet efterfølgende.

Alt i alt holdt vi medlemstallet stabilt med en lille fremgang fra 2010. I det kommende år vil vi satse på at få 
flere medlemmer.

Af nye tiltag som bestyrelsen har arbejdet på i løbet af vinteren er on-line betaling. Det betyder, at vi 
indstiller til generalforsamlingen at kontingentet hæves en smule for at dække de omkostninger der er 
forbundet hermed.

Til slut vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne år.

 

Claus Estrup, Bjerringbro tennisklub 22.4.12.

 


