Bestyrelsens beretning for Brønderslev Tennisklub Marts2016 til marts 2017
En sæson med mange aktiviteter og tiltag.
Vi var klar til standerhejsning søndag d. 24. april
Herfør en arbejdslørdag med mange fremmødte medlemmer til det vanlige forårsarbejde.
I April var der sket renovering af bane 3 , hvor hegn blev opstrammet og der blev kantet af med
fliser hele vejen rundt. Den manglende afkantning med fliser på bane 2 blev foretaget i samme
omgang. Arbejdet blev forestået af Mostrup Hegn
+ en del arbejde til nogle medlemmer med
bortskaffelse af jord og grus.
Per har designet og lavet nye langtidsholdbare bænke ,som klapper op. De er malet og er praktiske
og flotte. Der er opsat nye papirkurve.
Anlægget meget flot .
I sæsonen har vi haft de gammelkendte arrangementer for seniorer :
Træf med Dronninglund både på dame- og herresiden
Herredoublekomsammen med grill
Mix-doubletræf i august og jule-minitennis aflyst pga manglende tilslutning.
Vanlig sammenspilfor mandag og torsdag.
Der var i sæsonen tilbud om forskellige træningsforløb for voksne mod betaling med Jørgen
Nørgaard.
Vintertennis i Brønderslevhallen for vinterkontingent. 4 hold tilmeldt
Juniorer: I forøg på at få flere juniormedlemmer udbød vi i april4 x minitennis i Hedegårdsskolens
sfo , hvor vi med en voksen fra klubben på hver bane lod de tilmeldte spille
minitennis.Efterfølgende indbød vi til gratis børneintroduktion på vores grusbaner i maj 4 gange på
2 uger med Træner Jørgen Nørgaard , ketcher kunne købes for 150 kr og ½ kontingent
Det var tilbud til alle børn . Medlemmer fra badmintonklub og bordtennis fik også tilbud om ½
kontingent
En succes med resultatet 25 juniormedlemmer i 2016 (50% øgning )
Juniorerne har trænet hver mandag med JN som træner og Lars Pilgaard har ydet stor hjælp som
medtræner. Niels Persson er også trådt til flere gange.
Der blev forsøgt vintertræning i multihallen på Skolegade med minitennis , men ikke tilstrækkeligt
fremmøde , så aflyst .
Der har også været afholdt voksenintroduktion som tidligere. 200kr for forløb på 2timer x 4 også på
2 uger med JN ,ketcher ved indmeldelse i klubben. Der var så mange interesserede at vi kunne lave
2 kurser . Og fik mange nye medlemmer.
Det er så blevet fulgt op af et par sociale arrangementer og vi har fået nye engagerede medlemmer
Der er nu 2016 84 seniormedlemmer
Vi har arbejdet en del med , at indføre elektronisk bane- booking. Vi valgte kommunens conventus
system ,som er gratis. Vi har haft nogle udfordringer med at få systemet sat op.. Ved hjælp af flere
kloge hoveder lykkedes det , at få link sat på hjemmesiden , hvor medlemmer nu kan tilmelde sig og
når kontingent er betalt får man adgang til at booke baner. Hjemmefra pc eller telefon. Kristian har
fået installeret pc i klubhuset , som man også kan gå ind på .Sen start , mener det fungerer let for
medlemmerne.
Der er stadig nogle ting der skal rettes, gøres enklere. Derfor tager Else og Kristian på kursus i april.

Som tidligere lejer NIH baner. Der er stor interesse for tennis det er jo dejligt. Altid kun 3 baner
pr gang ,så der er en fri til klubbens medlemmer.
Hjemmesiden er rettet til af Kristian
Der er oprettet en facebook side .
Som omtalt på sidste generalforsamling er der arbejdet med lys på bane 1 og 2 .
Der er søgt byggetilladelse , som vi fik i august.
Første tilbud fra ”light ” dyrt, Per har fået tilbud fra Brønderslev el-teknik til 131000 alt incl.
Kristian har søgt fonde til etablering.
Vi tager diskussionen under punktet ”lys på banerne ”
Hele klubhuset er blevet malet udvendig ( incl slagmurens bagside). Det trængte voldsomt der er
brugt 60 l maling ! til indkaldt maledag i juli 9 deltagere og nogle dage efter 5 . Det lykkedes dog
at få malet færdig inden efterårsregnen satte ind . det ser godt ud , tak for indsatsen.
Ang bestyrelsen har der som bekendt været frafald.
Det har undervejs været svært , at få tingene aftalt og udført..
Jan Nielsen og Lars Pilgaard valgte i august , at trække sig fra bestyrelsen, de syntes ikke de pga
arbejde kunne afse tid til bestyrelsesarbejdet.
Allerede i maj (hvor Jan havde meddelt at han ville trække sig fra bestyrelsen ) sagde Kristian
Schmidt ja til at indtræde i bestyrelsen.
Siden august har vi så været 5 i bestyrelsen , for få synes vi . Det er så dejligt ,at Anna Gregersen er
indtrådt i bestyrelsen fra februar --- et nyere medlem som kan give nye input med sin oplevelse
som nyt medlem i klubben.
Andre medlemmer har tilkendegivet ,at de gerne vil hjælpe med praktisk arbejde . (banepasning
,sociale arrangementer , børnetræning osv )
Klubben har haft turneringshold tilmeldt. Et hold i serie 1, rykket op i Jyllandsserien . Rasmus
Konge holdkaptajn i 16 , Frederik Majlund bliver i 17
Et hold tilmeldt i serie 2 , de blev i denne række , holdkaptajn var Jan Nielsen , næste år ?? Regner
med at tilmelde igen denne sæson
FLOT
Vi har også spillet med i turnering i DGI-regi
Nævne at vi i DGI-regi havde aftalt at være værter ved et minitennis-stævne 25 marts i
Brønderslevhallen. Der var imidlertid meget få tilmeldte , så det måtte aflyses.
Fremadrettede planer:
Vanlige arrangementer og sammenspil.
Tennis i Skolegade sfo og børneintroduktion
Voksenintroduktion
Bestyrelsen har sagt ja tak til vækstaftale i JTU-regi med Lars Elkjær . Se om vi kan få gode input
til vækstfremme og måske specielt til fastholdelse af eksisterende medlemmer . her er jo nok
juniorerne en speciel udfordring.
Vi afholder 1. og 2. maj et trænerkursus med underviser fra DTF . Kurset er for klubbens
medlemmer . Der bliver undervist i træning og deltagerne skal forpligtige sig til
At hjælpe til ved juniortræningen .
Arbejdsdag lørdag 8. april kl 9.30 Tak til Bestyrelsen
Tak til sponsorer

