Bestyrelsens beretning BTK sæson 2015
Siden sidst .
Vinter : Arbejdsdag medio november, klargøring til vinter
Jule-minitennis mellem jul og nytår , som vanligt hyggelig aften
Minitennis i Multihallen ½ vintersæson , fik efter jul den tidligere og ønskede tid
Flere medlemmer har haft tid i Brønderslev-hallen til indendørs tennis( her er det jo tider
formiddag og først på eftermiddagen , der er mulige at få ).
Renovering igen i år af vores anlæg :
Inden sæsonstart arbejde foretaget af Mostrup hegn. Der er opstrammet hegn mod vest og der er
gravet ud og kantet af med fliser, så der nu kun mangler bane 3 . ( Else gør rede for økonomien )
Vi købte i vinter – et godt tilbud – en løvsuger - en dejlig selvkørende maskine , som letter arbejdet
med at holde banerne rene. Der er opsat egen container, så Per slipper for at køre med bladaffald.
Først på sæsonen opsat loftsplader ( troldtex ) i klubhuset for at bedre det akustiske indeklima, det
har dæmpet lyden godt og ser fint ud. Arbejdet forestået af Per
Af samme er der opsat nye vandsparende toiletter på begge toiletter.
I marts og i april arbejdsdag, fint fremmøde med grundig lugning af baner nyt grus , tromling og til
slut opsætning af net, så vi var klar til standerhejsning 26. april i fint vejr.
I sommersæsonen de velkendte arrangementer:
Herredouble-komsammen med efterfølgende grill
Søndag formiddag i august: mix-double-komsammen.
Træf med Dronninglund for både damer og herrer .
Vanligt sammenspil mandag og torsdag.
Vi har i år i maj haft stor tilslutning til Voksenintroduktion (10 tilmeldt ) , nye medlemmer indmeldt
- en god måde at få voksne ind i klubben på . Rasmus Konge var træner.
Vi har i år ikke haft sommerskole udbudt – det er et stort arbejde , som ikke giver blivende nye
medlemmer , og i år har kommunen jo også droppet sommerskoletilbuddet, hvilket ville
vanskeliggøre annonceringen , som vi plejer at få i deres katalog.
Bringer mig videre til Juniorsituationen :
Vi har i år historisk få, kun 13 ! Træning hver mandag eftermiddag ved Jørgen Nørgaard Poulsen
( Rasmus Konge kunne i år ikke passe træningen ind i sit program ) Fremmødet har været ringe hen
over sæsonen. Vi har selvfølgelig diskuteret mulige løsninger , problem både at få nye unge og
fastholde dem . Vi har talt om at gå ud i skolerne efter jul og tilbyde minitennis på 3-5. klasse
niveau.. Vi tænker ”børneintroduktion” ( i stil med Voksenintro),intensivt, sæsontidligt forløb –
billigt kontingent –ketcher ved indmeldelse . Vi har talt med JNP om forløb.
Kontakte gymnasiet og tilbyde banetider for evt at få nogle i den aldersklasse ind, inddrage
idrætslærere .
For at fastholde må vi ud over træning lave småturneringer, lave lege, familiearrangementer.
Her har vi så brug for nogle af klubbens yngre medlemmer til at hjælpe med den kommunikation.
Vi må overveje at genoplive sommerskolen igen (finde ud af hvordan vi får det kommunikeret ud)
Turneringshold 2 herrehold serie 1 og 2 og et damehold Holdkaptajnerne redegør
Medlemstallet nu 71 seniorer, 13 juniorer

Kommende planer:
Som allerede udmeldt tilbydes seniormedlemmerne gratis indendørstennis i Brønderslevhallen hver
lørdag formiddag 8.00 -9.30, alle kan komme og der spilles sammen som der er fremmødte til.
Minitennis i multihallen på Skolegade mandag 18 -20 pris 250 kr
Som tidligere mulighed for indendørs vintertennis i hallen på ledige tider. Kontingent 500 kr for
vintersæsonen
Juletennis bliver udmeldt
Vi vil arbejde med at oprette elektronisk bookingsystem. Else har set 2 systemer. Kan oprettes
billigt i kommunens conventus-system
Vi skal have optimeret vores hjemmeside og vi tænker at komme på facebook. Jens Nielsen har
lovet at hjælpe i vinter.
De sidste hegn skal renoveres omkring bane 3.
Der overvejes nye faste bænke og affaldskurve til ophængning er indkøbt (letter banepasningen ).
Der er plan om, og ønske fra vores banemand Per og medbanemand Jens ; om banepasningskursus
til foråret. Vi vil prøve at samle deltagere fra nærliggende klubber, så kurset evt kunne afholdes her
Til slut tak til bestyrelsen for godt samarbejde. Synes vi har haft mange gode tanker oppe at vende
og meget at arbejde videre med. Tak til Lydia for engageret arbejde for klubben.
Tak til sponsorer: Active Sportswear, Bredbånd Nord, Bredbånd Nord Personaleafd, Brønderslev
Apotek, Brønderslev El-Teknik, Brønderslev VVS, EDC-Mæglerne, Hotel Phønix, Mr. Agerbæk,
Murermester Flemming Hansen, Nordea, Nordjyske Bank, SparekassenVendsyssel, TLK Salg og
Design.

