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TAARBÆK TENNIS KLUB
Formandens beretning for sæson 2019 på
den ordinære generalforsamling den 10.03.2020 kl.
19.30 i akvariet/biologilokalet på Taarbæk Skole.
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1. Årets aktiviteter
Vi fik i 2019 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 2019 igen været et tilløbsstykke. Den Danske sommer 2019 var forrygende, nok de fleste
tennistimer nogen sinde.
Særlige aktiviteter 2019:
Tennissportens dag den 05. maj
Rigtig mange var mødt op til arrangementet 30 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 02.05.2020
Tennissportens dag er en et 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 deltagelse af børn og unge fra kommunen, der ikke er medlemmer
af klubben.
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 60 børn, 0 børn var ikke fra klubben.
Juniorafdelingen kan disponere over ”overskuddet” fra arrangementet.
2. Medlemstal
Vi er pr 31.12.2019 610 medlemmer i klubben. En tilgang på 47 medlemmer i forhold til 2018,
Udviklingen i medlemstal for Taarbæk Tennis Klub

3. Økonomi og administration
Vi har i 2019 haft en omsætning på 1.100.227 kroner.
Vi kommer ud med et lille overskud på 899 kr. I forhold til det budgetterede på 13.000 kr
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Klubbens kasserer vil forelægge GF regnskabet og til orientering budgettet for 2020 efter
formandens beretning.

Driftstilskud fra kommunen var 162.000 kr. i 2019.
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Konklusion
Vi har en sund og stabil økonomi i klubben.
Administration
Klubbens bogholder Tine Jensen tager sig godt af bogføringen, medlemskartoteket, årsregnskab.
Klubbens revisor Ole Koefoed Steen reviderer årsregnskabet og deltager i januar på møder med
færdiggørelsen af årsregnskabet.
Resten af administrationsopgaverne varetages af bestyrelsen

4. Baneanlæg og klubhus
Baneanlæg
Vores baneinspektør Michael Rønhof har nu været hos klubben i knapt et år. Bestyrelsen har
været tilfreds med Michaels arbejde.
Vi fik omlagt banerne 1,3 og 4 af kommunen, i omlægningen fik vi også nye netstolper. 2 nye
brede låger ind til bane 5 og fra bane 5 ind til bane 4. Så kan klargøringsmaskinerne og tromle
ubesværet komme ind på banerne.
Tak til kommunen for denne støtte.
Klubben betalte selv nye netstolper på bane 2 og 5.
Alt i alt har vi nu nogle meget fine anlæg at spille på.
I januar fjernede Michael Rønhof alle blade fra bane 3,4 og 5 ellers skal HP tennisanlæg have
meget mere for klargøringen.
Tak til Michael Rønhof for flotte baner i 2019
Der blev endvidere opsat nye net på alle baner og indkøbt 2 nye dommerstole.

Arbejdstilsynet
Varsler med tilsynsbesøg.
Skulle tilsynet komme uvarslet. Ligger APV rapporten i skabet ved siden af fjernsynet.

Klubhus
Rengøring blev foretaget af CP rengøring som også fortsætter i 2020
Klubben er så heldig at Bjarne Jespersen igen i 2019 brugte mange frivillige timer i foråret og
sommeren på blandt andet at male omklædningsrummene, opsætte nye brusearmaturer, lakere
klubhusets gulv etc.
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Bjarnes bror Allan, som hjælper til med Grill og er ”vandbærer” reparerer flittigt parasol når denne
er gået i stykker og andre ting.

Klubhuset blev lejet ud 1 gange. Halvtaget én gang.
Skovhuset
Så fik vi endelig vores skovhus ved skovbanerne. Byggeriet blev godkendt på GF 2019.
Byggeriet startede juni 2019 og stod færdigt 1.9.2019. En hurtig byggeproces efter et langt opløb.
Nu står det og vi glæder os til at tage det i brug, når udendørs sæsonen starter.
Byggeregnskab forelægges sammen med årsregnskab.
5. Vinterbaner
Vinterbanerne blev fordelt uden de store sværdslag. Alle baner blev besat.
Som noget nyt skal der ikke bestilles baner for sæson 2020/2021, men klubben får som
udgangspunkt de baner der blev tildelt til sæson 2019/20. Kommunen har dog varslet at klubberne
kan forvente færre banetimer til næste vintersæson. Men lad os se hvordan det går.
Ny belysning i Hal 3 i Lyngby Idrætsby
Vi gik sammen med Hjortekær Tennisklub og søgte om ny tennisbelysning. Det fik kommunen
installeret i uge 43 og 44.
6. Trænerforhold og Juniortræning
Trænerforhold
Jacob er klubbens træner
Klubben har i 2019 haft 10 hjælpetrænere i alderen 14 til 20 år, hvoraf de 8 har været klubbens
egne juniorer.
Hjælpetrænerne er:
Johan Fritze Neve
Philip Ahle
Carl Emil Frost Sørensen
Andreas Thrane
Mikkel Gaarde
Carl Bredholt
Nordahl Kirsebom
Julius Vrang
Emil Vrang
Theodor Mandal
Juniortræning 2019

Alice Timmermann har sammen med Jacob udførte et godt arbejde med tilmelding til træning
uden- og indendørs samt sommer camp.
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Der er et mindre juniorudvalg bestående af forældre, træner der har holdt et par møde hen over
sommeren.
Juniorudvalget der mødtes en gang i 2019 har følgende på dagsordenen:
Tennis rejse for juniorer (midler fra sommercamps 2017, 2018 og 2019) i 2020.
Træningsdragter med Taarbæk Tennis Klub som logo.

Juniorholdenes resultater i Tennis Øst turneringerne.
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7. Sponsorater i 2019
Udover sponsorater til Skovhusets opførelse, som der gøres rede for under regnskab, så har vi
modtaget 10.000 Kr. af Danske Bank Lyngby Fond til møbler til skovhuset.
8. Seniortennis
I 2019 havde vi igen den efterspurgte og populære mandagstræning med træningstilbud 7
mandage før og 4 mandage efter sommerferien.
Der deltog ca.25 før sommerferien og 10 efter sommerferien.
Senior holdenes resultater i Tennis Øst turneringerne.
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Individuelle resultater
Sjællandsmesterskaber
80 plus Jens Packness blev nummer 2 i herre double sammen med Kjeld Almer
I herresingle vandt Jens Packness over Kjeld Almer i finalen og blev sjællandsmester.

9. Årets humørpokal 2019
Gik meget fortjent til Randi Wigand, der med sin altid hjælpende ånd hånd og gode humør
bidrager til at gøre klubben til noget særligt

10. Planer for kommende sæson
Bestyrelsen planlægger med mange aktiviteter i sommersæsonen 2020. Vi håber på en rigtig god
sommersæson og en god vintersæson.
Bestyrelsen vil undersøge hos kommunen om der er penge til at lægge Bane 2 og 5 om.
11. Vigtige datoer (følg også med på klubbens hjemmeside):
Tennissportens dag 02.05.20 10-12 ved klubhuset
Standerhejsning 03.05.20 kl. 10.00 ved klubhuset, Banerne åbnes tidligst 27.05.20
Sommerfest 12.06.20
Juniorgrill dato ikke fastlagt
Seniorgrill dato ikke fastlagt
Åben bane hver onsdag juni, juli og august første gang 03.06.20
Senior open +60 mandage i maj, juni, juli og august første gang mandag den 11.05.20
Mandagstræning: Oplyses senere
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Motionistcamp dato ikke fastlagt
Junior Camp/sommerferieaktiviteter Uge 27 (mandag 29.06.20 til lørdag 04.07.20)
Standerstrygning 04.10.20 kl 11.00
Afslutning
Tak til medlemmerne, medarbejdere og bestyrelse for et godt samarbejde i 2019.
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

