


Bestyrelsens beretning 2016- Fredensborg Tennis Klub 

 

 

Klubhus og anlæg 

Vi har endnu et år haft mulighed for selv at styre vores rengøringsentreprise.  Det har kommunen meddelt 

er slut med udgangen af 2016. Fremover er det kommunens valgte selskab, som skal stå for al rengøring. 

Det er bekymrende. Du kommer således til at møde nye ansigter på rengøringsområdet. 

Klubhuset har fungeret tilfredsstillende uden problemer. Det nye varmeanlæg med kun grøn energi har 

været fortræffeligt. Vores gæstende klubber er ligeledes tilfredse med såvel klubhus som anlæg, dog er 

vores hegn i en skrækkelig forfatning. Kommunen fremsendte før udendørs sæsonstart en nye 

samarbejdsaftale, hvis indhold gjorde, at medlemmerne selv skulle stå for daglig vedligehold af banerne. 

Den aftale har vi opponeret i mod, og ikke underskrevet, idet det ikke kan forlanges af medlemmerne, at de 

skal have forstand på banevedligehold udover at feje og vande.  

Vi har til den kommende sæson investeret i en ny grill til erstatning for den gamle, som efterhånden er 

gennemtæret. 

 

Arrangementer 

HTK havde lagt op til, at vi sammen skulle afvikle semi- og finaler i SM udendørs. FTK skulle have juniorer og 

HTK seniorer. Vejret var med os og det blev en stor succes. Tak til de mange medlemmer som gjorde 

arrangementet til en succes. Herudover har vi afviklet en del turneringer til gavn for økonomien og ikke 

mindst vores egne juniorer i ØT. 

Klubmesterskaberne blev afviklet i samme stil som året før. Dog var det skuffende, at de mange elitespillere 

som er HTK medlemmer og som repræsenterer ØT, ikke deltog. Kun ganske få var med og slet ingen af de 

mange elitedamer deltog. Det er også ønskeligt at langt flere juniorer deltager. Desværre er der en tendens 

til at ”man ikke kan lide at spille mod en klubkammerat”. Det var ønskeligt at ændre i 2017. 

 

Turneringstennis 

Vi har i fælleskabet ØT et hav af seniorhold. Holdene har klaret sig flot i sæsonen. Det er dejligt, at så 

mange kommer ud at spille holdkampe. Det styrker den enkelte og skaber samtidig et godt samvær. Vigtigt 

er det dog, at der ikke skabes for mange lukkede grupper. Målet er, at alle der ønsker at spille 

turneringstennis også får muligheden. Juniorholdene har gjort det særdeles flot og rigtig mange børn er 

med på holdtennis, om end vi gerne ser endnu flere juniorer ude at spille turneringstennis. Det er med til at 

fastholder den enkelte i idrætten.  

 

Skoletennis og nye medlemmer 

Trænerne har afviklet et hav af timer med skoleklasserne på alle 3 skoler i Fredensborg. Resultatet har 

været skuffende. Vi har fået ganske få nye medlemmer gennem skoletennis. Årsagen kan være flere, men 

det er bestyrelsens mening, at vores stadig stigende fokus på ØT og mindre fokus på Fredensborg Tennis 

Klub kan være årsagen. Det udleverede materiale efter et skoletennisforløb har fokus på ØT og mindre på 

FTK som klub. På voksensiden har vi for første gang i flere år ikke afviklet Voksenintroduktion. Det var en 

stor fejl, som vi ønsker at ændre i 2017. Vi har de tidligere år fået mellem 10-20 nye medlemmer efter 

gennemførelsen af Voksenintroduktion. Dem manglede vi i 2016! 

 



Vi har haft et vigende medlemstal, specielt på juniorsiden. Det er de mindre årgange vi fremover skal have 

større fokus på. At vi kun har ganske få tilmeldinger til minitennis i Endruphallen på en hel vintersæson er 

helt uhørt. Vores vigende medlemstal har til stadighed været et emne i vores bestyrelsesarbejde.  Der er 

altid svært at finde årsager. En af årsagerne kunne være den nye skolereform en anden at vores 

kommunikation er fokuseret på ØT og ikke på klubben FTK (eks. skoletennis).  Vi bruger masser af 

ressourcer på elitebørn, hvis forældre ofte er krævende og mindre på breddebørn. Det er derfor, at 

bestyrelsen ønsker, at vi fremover øger fokus på bredde og på klubnavnet FTK og minimerer fokus på ØT, 

som trods alt indtil nu, kun er et samarbejde. 

2017 skal derfor have fokus på at øge vores medlemsantal. Konkret vil vi uddele foldere om klubben og 

komme med initiativ til nye. 

 

Frilighed og bestyrelse 

Bestyrelsen ønsker i 2017 at tage fat i emnet frivillige hjælpere. Vi så gerne, at der blev oprettet en 

frivilligforening ellers i det mindste en gruppe af medlemmer eller forældre til børn, som vil være med til at 

løfte de opgaver som kræves, for at klubben bliver et fortsat attraktivt sted at være for alle nye og gamle 

medlemmer. Mere herom under eventuelt på generalforsamling i dag. 

Sluttelig en tak til de medlemmer, som har bidraget til at få afviklet de mange arrangementer, som har 

foregået både indendørs og udendørs. 

 

 




