
Kære tennis spillere i Bjerringbro tennis lawn klub. 

For et år siden valgte I mig til bestyrelsen, det var jeg stolt af. At en gammel mand som mig, stadigvæk kan 

bruges. 

Vores sæson startede med lidt dystre forudsigelser, om medlemstilbagegang og ungdomssvigt. Det var en 

rigtig god udfordring for alle i bestyrelsen. Nu skal vi kæmpe alle sammen, og alle kæmpede med alt hvad 

de havde I sig. Annoncer, besøg på skoler, Facebook grupper, opslag i Supermarkeder og Banker. Jeg har 

mødt en stærk vilje i bestyrelsen, til at det skal lykkedes. Det vil jeg gerne sige tak for. 

Når vi snakker om bestyrelse, kan vi ikke undgår at snakke om vores formand Claus Estrup. Han har haft et 

skelsættende år. En hændelse som har ændret livet for ham hans familie og ikke mindst for os i tennis 

klubben. Pludselig havde vi en ny udfordring. Igen har bestyrelsen fungeret og kæmpet videre, vi 

gennemførte sæson med de resterende medlemmer uden at trække på suppleanter. Claus har gjort kæmpe 

fremskridt og han har lovet at vise sig her i løbet af sæsonen. Samtidig har Claus valgt at træde ud af tennis 

bestyrelsen efter mange år indsats. Vi siger tak til Claus. 

Ungdom spillere var der begrænset tilslutning til, Klaus kæmpede igennem hele sæsonen for at holde dem i 

gang, alligevel var der kun 2-3 stykker som hænger ved. Det giver os stof til eftertanke, hvad skal vi 

fremover. Vi har kontaktet DTF og DGI og vi har startet en tennis præsentation på skoler. DTF er vi skuffet 

over, derfor har vi meldt os ud. Vi er nød til at finde besparelser, det var et stort beløb for være medlem. Vi 

har også bestemt, at hvis ikke der kommer mere end 5 ungdoms spillere, så sætter vi ungdom på pause i 

2016. 

Voksen Intro var som sædvanlig en fornøjelse at følge, Flemming var endnu en gang villig til at hjælpe. Der 

skal lyde stor tak for det. Vi havde op til 6-8 spillere som gennemførte. Dem har vi stor forventninger til i 

2016. 

Vi har forsøgt at invitere til dameaften, det er delvis lykkedes, der dukkede 2 damer som havde gode 

kampe. Vi forsøger noget lignende igen, blot hvis der er flere tilmeldte på forhånd. 

 Motionsspillere / mandagsspillere, det er en stor stabil gruppe som tegner klubben. Alle 4 baner anvendes 

og de skifte double makker hver halve time. Et koncept som fungere godt også for nye spillere. En del 

aftener har der været kø uden for banen. Vi indførte grillpølse og et stk. brød ved 19 tiden, det gjorde det 

endnu mere attraktiv og endnu mere stabil tilslutning. Dejligt, hyggeligt og god motion. Tak til Pia for det 

praktiske bag indkøb og nogen gang opvask og oprydning. Det er sikkert aktivitet det næste mange år, god 

tradition som bliver bedre og bedre. 

Sommerstævne og mesterskaber er jo et must i klubben. Der var stor tilslutning til begge arrangementer, 

her var der opsamlet gaver fra handelsbutikker og banker. Rigelig til næsten alle deltagere. Tak til Niels Ole 

for indsatsen med at skaffe og arrangere det praktiske bag det. 

Resten af ugen har der også været en del spillere, som ønsker at spille med faste makkere og faste tider. 

Det fungeret godt, vores booking system på hjemmesiden er en stor hjælp. Tak til Jan og Franco for den 

indsats. 

Vores baner er alt afgørende for gode stunder og kampe. BIP og Franco har med gode hjælp fra mange 

andre gjort at vi havde rigtig gode forhold og baner i 2015. Det bedste i mange år. Det skyldes en del 

individuel tromling de første 2 måneder og gode pasning af Frode. Tak til Frode, France og BIP. I år har vi 

eksperimenteret med ikke at tage streger op, det håber vi at det går godt. Det giver en stor tidsbesparelse i 



vedligeholdelse og længere tid hvor vi kan spille på banerne. Ikke mindst klubhuset har fungeret godt, flere 

har fåede nøglebrik til at kunne komme ind. Der er flere som stadigvæk kan får det også. 

Nu til noget mere alvorlig, vores Økonomi. Det er lykkedes at overleve 2015, pga. Grundfos OL betaling og 

en hård styring af udgifter. Det vil Franco komme ind på lidt senere. Hvis vi kigger frem så skal vi finde nogle 

gode alternativer (Flere OL) sponsorater er vores rednings planke på kort sigt. Derfor vil jeg opfordre alle 

som har gode forbindelse til Firmaer eller institutioner som vil støtte en sund og god aktivitet i Bjerringbro 

til at etablere/sælge ideen. Vi har gode forslag til sponsorat fra 2.000 til uendelig mange penge. Intet er for 

lille eller for stort. Vi har brug for pengene, det kan I se når budget for næste år vises frem. 

Vores største post i regnskabet er huslejen, den har bestyrelsen arbejdet med sammen med BIP. Vi har 

fundet en midlertidig løsning som aflaster vores økonomi, det er dog ikke tilstrækkelig på lang sigt. Vi har 

aftalt at vi finder en bedre aftale permanent asap. 

Vores sodavands kasse har betalt en del af vores hygge aktiviteter sidste år, tak til vores VIP kunder. Blive 

ved at støtte den, det giver mere hygge. Tak til Jens Ole for at holde justits på det. 

Bestyrelsen har ikke holdt pause i vintermånederne, vi mødtes hver måned for at afslutte den gamle og 

planlægge den nye sæson. Følgende er de nye initiativer i det nye år: 

1- Invitere en ven aften 

2- DGI initiativ 

3- Single aften 

4- Invitere Ans, Kjellerup, Ulstrup, Viborg 

5- Ungdomsfastholdelse 

6- Ny dameaftener 

Derfor skal I ikke holde jer tilbage, hvis I har en god ide, så kom frem med det. Vi har brug for alt det som 

giver liv i klubben. 

Tak til alle spillere hjælpere, bestyrelsen og alle som har haft med tennis t gøre. Jeg vil opfordre alle til at 

promovere vores tennisklub. Vi skal helst op på over 100 medlemmer igen. 


