Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Vordingborg
Tennisklub 2020

JUBEL OG GRÆMMELSE
Vejret har været med os, og der har været en flot aktivitet på banerne i sommersæsonen
2019 på trods af store problemer med antallet af baner, men ildsjæle har alligevel båret
aktiviteterne igennem. Vi har i alt fået 50 nye medlemmer og en nettotilgang på 13
seniormedlemmer og 7 juniormedlemmer. Endvidere har vi på et tidspunkt af sæsonen
igen haft syv tennisbaner til rådighed. Vi kunne ikke tro, at det var sandt. Det var det så
heller ikke for bane tre og fire begyndte at sætte sig efterfølgende, så det i realiteten og i
overført forstand var at spille op ad bakke. Se i øvrigt nedenfor.
TENNISBANER OG ANLÆG
Historien om banerne i 2019 er meget lang og strækker sig på kort sigt tilbage til efteråret
2018, hvor vi efter møder og aftaler med Vej og Park i Vordingborg Kommune var
overbevist om, at et renoveringsarbejde af baner og udendørs anlæg ville gå i gang i
foråret 2019. Da vi så omkring 1. april 2019 konstaterer, at det ikke ser ud til, at der
kommer en entreprenør og klargør banerne, så møder vi fysisk op på Vej og Park for at
finde ud af, hvad der ikke foregår. I turbulensen på forvaltningen er en medarbejder
skredet i svinget uden at aktivere en anden medarbejder. Vi får, som I alle ved, klargjort
fire baner, men det er jo en sørgelig tandrække for os at se på. Vi bombarderer så pressen
og forvaltningen, og får lovning på igangsætning af bane 6 og bane 7, men den
medarbejder, vi har forhandlet med her, forsvinder lige så pludseligt som den foregående.
Vi må så nærmest korporligt troppe op på forvaltningen endnu en gang for at få at vide,
hvem der er ansvarlig. Vi bliver sat i forbindelse med afdelingsleder Ole Sejr Jakobsen,
som vi tidligere har haft et godt samarbejde med. I efterfølgende møder giver Ole Sejr
tilsagn om klargøring af bane 6 og 7 samt renovering af bane 5 med ny kantning, hvis vi
kan finde en entreprenør, som er klar til at rykke ud med dags varsel. Her finder vi Anders
fra AC Sportsanlæg, som tidligere har klargjort Vordingborg Tennisklubs baner. Bane seks
og syv bliver så herefter klargjort til brug og bane fem bliver gennemrenoveret med dræn.
Ikke lang tid efter sætter både bane tre og fire sig, så bane 3 er ubrugelig, og bane fire er
problematisk. Alle medlemmers hovedprioritet er gode baner, men det er ikke en løsning,
at vi selv overtager banerne økonomisk og praktisk. Det har vi på ingen måde ressourcer
til!
Vi har fået tyndet ud i beplantningen langs banerne og flere medlemmer har gået de
omkransende buske og krat efter med håndkraft. Vi vil igen overfor Vej og Park foreslå en
beskæring af de store træer rundt om banerne, men det er svært at komme igennem med,
fordi der er stor veneration i forhold til de gamle træer.

Bestyrelsen har drøftet en renovering af den ujævne terrasse ved klubhuset samtidig med
en fornyelse af afløbet fra taget. Vi håber at kunne gennemføre dette projekt i samarbejde
med Vordingborg Kommune.
Bestyrelsen og mange medlemmer har efterlyst en langtidsplan for banerenovering og
anlæg. For at imødekomme dette har bestyrelsen aftalt et møde med Vej og Park i
slutningen af februar 2020, hvor vi kan drøfte planen for dette år og meget gerne også for
de kommende år.
’BEVÆG DIG FOR LIVET’ OG VÆKSTAFTALE
Det har været tredje og foreløbig sidste år for vores vækstaftale med DGI og DIF. Vi har i
årene haft et netto-mål på 10 nyindmeldte seniormedlemmer. Vi har i 2019 haft en
nettotilgang på 13 seniormedlemmer og på 7 juniormedlemmer. Vi har fået 31 nye
seniormedlemmer og 19 juniorer. Vi er nu 120 seniorer og 47 juniorer i VTK. Vi byder de
nye medlemmer hjerteligt velkommen. Tilsyneladende ser det ud til, at de er faldet godt til.
Alle har været tilbudt et introduktionsforløb med træning i maj måned samt gratis ketcher
ved indmeldelse. Vi havde ca. 50 gæster på tennissportens dag lørdag 4. maj, og 30
seniorer har fulgt introforløbet under engageret ledelse af Erling Nielsen. I juni måned har
Erling haft tilbudt holdtræning for begyndere/let øvede. Der har været 10 deltagere.
Tennissportens dag vil i 2020 være lørdag den 2. maj, og i januar måned holder vi møde
med DGI om en eventuel kommende vækstaftale i relation til projektet Bevæg dig for Livet.
JUNIORTRÆNING
Under en god ledelse af Janne Lejre og Lars Christensen samt Lee har der været
ungdomstræning tirsdag og torsdag for begyndere og øvede med 20-30 deltagere hver
gang. Vordingborg Tennisklub har i år to junior-turneringshold, som tirsdag og torsdag har
trænet under ledelse af Johannes Hemmingsen.
I uge 27 har der været afholdt en succesrig tredages sommertennisskole med 13
deltagere. Tak til Janne Lejre og Lars Christensen for god ledelse.
DROP-IN TENNIS
Hver søndag eftermiddag kl. 15.00 har der under Inger Drachmanns ledelse været
mulighed for at møde tennismakkere. Det har været godt besøgt – op til 16 deltagere på
en søndag.
VTK-open samler hver fredag aften 6-10 veteraner til tennis på kryds og tværs – single og
double.
BAROLO

På trods af mangelen på baner i foråret, så har Erik Møller og Ole Pedersen holdt Barolotraditionen i live om mandagen - også i sommerferien. Barolo er et meget væsentligt
samlingssted for øvede spillere, hvor alle kan være sikre på at få to timers inspirerende
tennisspil og socialt samvær – bare mød frem. Ole Pedersen efterlyser flere medlemmer,
som vil være ankerpersoner for afviklingen af Barolo-aftenerne.
60+ STÆVNER OG TURNERINGSGOLD
Vi har haft to turneringshold i denne sæson. Et veteranhold i DGI-regi, som blev vinder af
sin række samt et Veteran Division 40+-hold. Dette hold har haft fællestræning onsdag
aften. Holdturneringerne giver liv på banerne og styrker det sociale samspil på holdet. En
opgave for bestyrelsen det kommende år vil være at styrke VTKs deltagelse i
holdturneringer eksempelvis i DGI-regi.
I samarbejde med DGI har Vordingborg Tennisklub igen i år indbudt de omkringliggende
klubber til dagtennis fem fredage med kampe på kryds og tværs med 16-24 deltagere
afsluttende med frokost. Tak til Grethe og Erling, som fortsætter projektet i sæsonen 2020.
NY HJEMMESIDE OG ONLINE BANEBOOKING
På initiativ af Stine Beck Petersen har Vordingborg tennisklub fået en ny og tiltalende
hjemmeside, som vi anmoder alle om at bruge til informationer, nyheder og billeder fra det
varierede liv i VTK.
Endvidere er der på baggrund af stor efterspørgsel fra medlemmerne blevet indført online
banebooking. Det er bestyrelsens indtryk, at implementeringen er foregået problemfrit.
Bestyrelsen håber, at online banebooking vil gøre det nemmere og bedre at finde tider og
mødes på vores dejlige anlæg.
INDENDØRS
Igen i år har 40 medlemmer taget imod tilbuddet om faste haltimer, og vi har fastholdt et
hal-gebyr på kr. 800,- per time for at støtte aktivitet i vintersæsonen.
Igen i år har vi denne vinter tilbudt VTK skumtennis for juniorer i DGIs store hal. Der spilles
mandage kl. 16-18, og der er 12 deltagere. Tak til Lee for at påtage sig træneropgaben.
Der har fra flere medlemmer været efterspurgt træning på stor bane i vintersæsonen. I
samarbejde med Jesper Dalberg Larsen fra Holmegård har vi udbudt 16 gange træning
både til juniorer og seniorer i Vordingborghallen. Prisen for seniorer er kr. 640,- og for
juniorer kr. 440,-. Der er tilmeldt 10 juniorer og 4 seniorer. Med baggrund i VTKs solide
økonomi er klubben medfinansierende af træningen. Vi må efter vintersæsonen vurdere,
om det er en udvikling, som vi fortsat vil støtte. Her henvises i øvrigt til
regnskabsaflæggelsen 2019 og budgettet for 2020.
NYT ÆRESMEDLEM

Ved standerstrygningen den 17. september blev Svend Åge Roemer udnævnt til
æresmedlem af Vordingborg Tennisklub. Så vidt vi ved, er Svend Åge kun det andet
æresmedlem af Vordingborg Tennisklub. I over 30 år har Svend Åge gennem klubbladet
”Sæt og Match”, hjemmesiden og e-mailservice varetaget kommunikationen mellem
bestyrelse og medlemmer og medlemmerne indbyrdes. I alle årene har Svend Åge siddet i
bestyrelsen og har nærmest ikke forsømt et møde. Endvidere har han troligt gennem
årene varetaget koordinationen af haltider samt tidlig og silde sørget for åbning og lukning
af haller. Vi håber, at æresmedlemsskabet og kontingentfriheden vil bevare Sven Åge i
VTK til glæde for os medlemmer og ham selv – en win-win.
ÅR 2020
Vil år 2020 så betyde et såkaldt paradigmeskifte også for Vordingborg Tennisklub?
Tennissporten og VTK har en lang tradition, og det er den, alle vi medlemmer holder af. På
den anden side så er Vækstaftalen udløbet, og vi skal søge efter nye perspektiver. Hertil
behøver vi medlemmernes hjælp, når bestyrelsen indbyder til drøftelse og prioritering af
ressourcer og midler. Heldigvis er VTK økonomisk velkonsolideret, så vi har råd til at
investere i udvikling samt renovering af klubhus. På denne baggrund har VTK tillige for
nylig kunnet indfri vores mange-mangeårige kreditforeningslån med en indbetaling på kr.
165.000,-. Vi håber også at frivillige vil henvende sig a la seniorstævner og
ungdomstræning. Her mangler vi udover Barolo måske nogle aktiviteter, som specielt
henvender sig til den aldersmæssige mellemgruppe. Det kan f.eks. være formelle eller
uformelle holdturneringer. Hører vi fra jer?
Når der ses tilbage vil jeg vil jeg takke bestyrelsen for engagement, initiativ og udstrakt
kollegialitet. Der skal også gives påskønnelse til de frivillige, som varetager de ugentlige
opgaver: Barolo, ungdomstræning, onsdagstræning, Bevæg dig for livet, VTK-open, 60+
stævner, drop-in, holdledere, sprøjtning for ukrudt samt vedligeholdelse af klubhus og
udenomsarealer.
Tak for en spændende sæson 2019 med mange nye engagerede medlemmer. Vi håber
også på spænding i 2020 – dog på et mere sikkert bane-grundlag.
På bestyrelsens vegne
Peter Rigbolt
Februar 2020

