Formandens beretning
beretning - Generalforsamling VTK d. 27. oktober 2016
Kære alle medlemmer af Vejle Tennis Klub,
Efteråret er kommet til Danmark, og det betyder samtidig at det er tid til at gøre status over det
seneste ”klubår” i Vejle Tennis Klub. På vegne af VTK-bestyrelsen vil jeg gerne starte med at berette
om et roligt men også udfordrende ”klubår”, der primært har handlet om, at følge op på sidste års
mange tiltag/satsninger (pointer fra sidste års generalforsamling) samt rekruttering/fastholdelse af
klubbens medlemmer. Bestyrelsen har dog også arbejdet med at styrke de interne processer for at
få mere ”flow” i bestyrelsesarbejdet og derved gøre det lettere at være bestyrelsesaktiv.
For en god ordens skyld skal VTK-bestyrelsen anno 2015/16 præsenteres
præsenteres:
senteres
Benjamin Ejlersen – Formand og eliteansvarlig
Jens Ole Ambjerg – Næstformand
Gunnar Lund – Kasserer/baneansvarlig (bogholder)
Poul Erik Jensen – Motinistansvarlig
Finn Paabøl Hansen – ansvarlig for kom & spil/hjemmeside.
Søren Darville – Junioransvarlig
Bestyrelsen har i det seneste år haft et godt samarbejde præget af mange konstruktive drøftelser
omkring Vejle Tennis Klubs fremtid. Bestyrelsen føler sig værdsat og har igen i år opfattet en generel
tilfredshed blandt klubbens medlemmer. For eftertiden skal dette dog ikke gå hen og blive en
”sovepude”. I VTK kommer tingene ikke af sig selv – ”Bestyrelsen og diverse klubudvalg kan til hver
en tid bruge en ekstra hjælpende hånd”.
VTKVTK-bestyrelsen løfter p.t. følgende arbejdsopgaver:
-

En løbende drift og renovering af anlægget
Planlægning og afvikling af arrangementer, afholdelse af DTF/DGI turneringer,
Planlægning af junior bredde- og elitetræning, voksentræning, sommer-tenniscamp
Igangsættelse samt afvikling af ”skoletennis-forløb”
Opretholdelse af en sund økonomi
Samarbejdet med Vejle Tennis Hal
Ansættelse af trænere og banemand
Finde ny sponsorer (fastholdelse)
Mobilisering af frivillige kræfter i klubben
Oprettelse af ny og brugervenlig hjemmeside

Klubbens medlemstal
Vi er per dags dato 229 medlemmer mod 223 medlemmer på nogenlunde samme tidspunkt
sidste år.
En god udvikling som signalere fremgang. Medlemsfremgangen er også et udtryk for at vores
indsatsområder det seneste år har givet pote: Her tænker jeg specielt på vores mange træningstilbud
for både junior og seniorspillere, klubbens voksenintro og det efterfølgende tennisnetværk samt
”kom & spil”. Tiltag som alt sammen har været stærkt medvirkende til at klubbens medlemstal er
begyndt at gå i den rigtige retning.
Hertil kan nævnes at antallet af pige/dame spillere i klubben fortsat er stigende. En rigtig dejlig
udvikling, som forhåbentlig kan medvirke til en mere lige kønsfordeling.

Juniorafdeling
Juniorafdeling – ”bredde”
bredde”
Som ”moderklub” og kommunens største tennisklub er det vigtigt at kunne appellere, men også
prioritere alle aldersgrupper/niveauer. Dette synes jeg vi langt hen ad vejen formår. Jeg vil tillade mig
at fremhæve klubbens juniorafdeling. I udendørssæsonen 2016 havde klubben 66 træningsaktive
juniorspillere (inklusiv. elitespillere). En stigning på 10% set i forhold til antal træningsaktive
juniorspillere (60) i 2015. Stigningen bunder i et effektivt ”junior-setup”, hvor alle juniorspillere
vægtes lige højt uanset alder og niveau. For at tennissporten skal kunne overleve på den lange bane,
så er det i mine øjne vigtigt at fremtidens tennisgenerationer får den rette
tennisopdragelse/oplevelse. Klubbens ”trænerteams” skal have stor tak for deres indsats det seneste
år. Deres professionelle tilgang til tennisundervisningen har været med til at fastholde flere børn og
unge i klubben. En indsats vi som klubmedlemmer ikke må tage for givet.
Klubbens 46 junior-breddespillere har i den forgangene udendørssæson haft mulighed for at tage del
i jysk tennis’ nye store satsning – ”Jysk Junior Tennis Tour.” Jysk Junior Tennis Tour er lavet i
samarbejde med DGI og bygget om omkring begynderturneringer for ”ikke-turneringsspillere”.
Tennistouren skal være mere med til, at inspirere børn og unge til at spille kampe og konkurrere mod
spillere på eget niveau. 9 ud af klubbens mange junior-bredde spillere takkede ja til invitationen og
stillede op i flere forskellige stævner rundt om i Jylland. I juni måned blev det VTK’s tur til at afholde
et såkaldt ”orange stævne” i forbindelse med Jysk Junior Tennis Tour. Et vellykket stævne med 10
deltagere. VTK vil igen til næste år være vært for turneringer i Jysk Junior Tennis Tour-regi.
I uge 26 afviklede klubben den traditionsrige tenniscamp (sommerskole) for 38 glade børn og unge.
På trods af ustadigt vejr blev tenniscampen afviklet i højt humør. Munkebjerg Hotel sprang til som
hovedsponsor. Klubben generede dermed et fint overskud på omkring 5000 kr. Det er altid dejligt at
se nye ansigter på vort tennisanlæg, og der skal lyde en stor tak til vores engagerede junior-trænere
og frivillige sjæle samt Munkebjerg hotel, der alle hjalp til under årets tenniscamp.
Et af klubbens initiativer under tenniscampen var en ”facebook-side” lavet specielt til lejligheden. Her
kunne både trænerne, børnene samt deres forældre dele billeder og videoer af campens mange
aktiviteter/kammeratskaber:
https://www.facebook.com/VTKTennis2016/?ref=aymt_homepage_panel

Skoletennis
Sidste års succes med ”skoletennis” på Hælderagerskolen blev i år fulgt op af et nyt skoletennisforløb. Denne gang på ”Skibet skole”, hvor VTK-træner Jan Bruun Christensen underviste skolens
4.årgang samt de tilknyttede idrætslærere. Med hjælp fra klubbens selvproduceret
undervisningsmanual/materiale har vi endnu engang slået et slag for, at tennis bør være en fast del
af skolernes idrætsundervisning. ”Skoletennis” kan potentielt tiltrække flere børn og unge til klubben,
men vigtigst af alt, så kan ”skoletennis” være med til at sprede det gode tennisbudskab og gøre
tennissporten mere kendt blandt de unge.

Elitetruppen/afdeling
Klubbens eliteafdeling tæller p.t. 20 spillere fordelt på 3 hold/niveauer. Som en reaktion på det
seneste års store juniortilslutning valgte klubbens eliteudvalg op til udendørssæsonen at oprette et
”nyt” talenthold for spillere i alderen 8-12 år. Holdet blev oprette med tanke på at give de bedste
juniorbredde-spillere et mere koncentreret træningstilbud, der forhåbentlig vil kunne være med til
at give VTK en ny gruppe af dygtige elitespillere og som samtidig vil kunne agere ungdomstrænere i
klubben om 5-10 år. Det nye hold skal signalere, at klubben gerne vil have gang i ”fødekæden”.
Foruden ”talentholdet” har klubben to andre elitehold: Juniorelite (JEL) for spillere mellem 12-16 år
samt Seniorelite (SEL) for spillere 16+. Klubbens elitetrænerteam vil fortsat være med Jan Bruun
Christensen i spidsen. Jan vil fremadrettet blive suppleret af (tyske) diplomtræner Tammo Seppelt
der per dags dato er ansat i klubben. Tammo Seppelt er ansat til at varetage alle torsdagstræninger i
indeværende indendørssæson. Jan Bruun vil fortsat varetage alle mandagstræninger. Der skal ikke
herske nogen tvivl om at ansættelsen af Tammo Seppelt vil booste vores elite-setup. Ansættelsen af
Tammo Seppelt skal signalere at klubben fortsat vil prioritere at udvikle elitetræningen
(indsatsområde). Elitetræner Andreas Hovesen Pedersen samt Kristian Korsgaard har begge stået for
en stor del af udendørstræningen i år. De har dog af studiemæssige årsager valgt at stoppe som faste
trænere (tak for jeres indsats). Til gengæld vil de fortsat fungere som vikarer for enten Jan eller
Tammo i indeværende indendørssæson.

Turneringer
I løbet af vinteren 2015/16 fik vi i bestyrelsen udpeget/etableret et nyt ”turneringsudvalg”, der først
og fremmest skulle ligge en overordnet strategi for turneringsafvikling i Vejle Tennis Klub med henblik
på at gøre turneringstennis mere attraktivt for klubbens egne spillere samt frivillige, men også for at
udnytte den værdifulde PR der ligger i at være god turneringsarrangør. Desværre blev udvalget stærkt
decimeret i foråret, der flere personer valgte at trække sig fra udvalget på grund af personlige
årsager. Det resulterede desværre i at de tilbageværende udvalgsmedlemmer samt bestyrelsen
nedjusterede ambitionsniveauet for 2016. Dog fik vi alligevel afholdt et par turneringer. Som tidligere
nævnt fik klubben i juni måned afviklet et stævne under Jysk Junior Tennis Tour. Derudover var VTK
også repræsenteret på ”DTF-sommertouren” med en U14 drenge kat.2 turnering (Morgenhår Vejle
Open), der løb af stablen d. 14-15 maj. På trods af et smalt turneringsudvalg er klubben fast besluttet
på at være repræsenteret under årets DTF-Vintertour. Klubben har p.t. fået tildelt 6 terminer henover
vinteren 2016/17. For at klubben fremover skal kunne prioritere at være turneringsarrangør, så er
det vigtigt at klubben får aktiveret flere medlemmer/tennisforældre, som frivilligt bakker op om
projektet. Vi i bestyrelsen vil gøre vores til at inspirere folk til at yde en indsats for turneringsarbejdet,
men vi har også brug for at flere klubmedlemmer der på egen hånd opsøger bestyrelsen/udvalget.
P.t. sider tidligere formand Søren Glistrup og junioransvarlig Søren Darville i turneringsudvalget.

Seniorer/ motionister
Det har også i år været vigtigt for os i bestyrelsen, at det fortsat er attraktivt at være
seniorspiller i Vejle Tennis Klub. Vi er en klub, hvor alle uanset alder, køn, niveau og etnicitet er
velkomne og det skal kunne ses. Vi har i en lang årrække kæmpet med at fastholde vores
seniorspillere – der er sikkert mange forklaringer på dette. Vi har i bestyrelsen forholdt os til
problematikken og vurderet at manglende seniortrænings/aktivets tilbud kan være en stor del af
forklaringen. Vi har derfor i løbet af året opprioriteret vores træningstilbud (portefølje) til
begynder/let øvede seniorer, der blandt andet tæller ”VoksenIntro”, ”Voksentræning for let øvede”
samt ”Tennisnetværk”, men vi erkender også at kvaliteten af træningen er altafgørende. Vi skal derfor
fortsat udvikle på dette område. Jeg vil derfor gerne opfordre alle klubbens seniorer herunder
motionister til at kontakte bestyrelsen (udvalg), hvis I har forslag til træningstilbud, arrangementer
eller lign. ”Arrangementer (klubevents)” der binder klubbens medlemmer sammen er nemlig i
bestyrelsens optik lige så vigtig, som træningstilbud. Klubben har stadigvæk en lang række af
”kerneevents” (tiltag) som udbydes for at skabe et bedre/stærkere klubmiljø. Eksempler på dette
kunne være: Vores traditionsrige klubturnering (klubmesterskab), Kom & spil (drop-in tennis),
ketsjerarrangement med In Sport A/S, tennis & grill. (Alle ”events” har fundet sted i 2016)
Mere om Kom & Spil:
2016 har været med stabilt fremmøde. Ca. 10 – 12 deltagere i gennemsnit på onsdage og ca. 12 – 14 deltagere
om søndagen. Bestyrelsen føler stadig at ”kom & spil” har været en god indgang til klubben for nye
medlemmer, som kan spille tennis i forvejen. Mange ”nye” medlemmer har fundet en makker(e) gennem ”kom
& spil”. Vi har 3-4 gange i løbet af udendørssæsonen brugt muligheden for at spille i hallen p.ga regnvejr / vand
på banerne.

Mere om 1. Division inde 2015/16:
Efter 5 hårde kampe i 1. division endte VTK’s 1. divisionshold på en samlet 5. plads med 8 point i 1.
division Vest pulje 1. Dermed sikrede klubben sig overlevelse og endnu en sæson i 1. division –
særdeles tilfredsstillende. Målsætningen for 2016/17 vil fortsat være ”overlevelse” i divisionen. Vi må
ikke tage værdien af divisionstennis for givet. Det er noget der ser godt ud, ikke bare i de lokale
medier/omkring liggende klubber, men også på landsplan. Dog kræver det mange ressourcer, så tak
til 2015/16 holdkaptajn Jan Bruun Christensen. For 2016/17 er Lars Baes ny holdkaptajn.
Mere om Serie 1 ude 2016:
2016:
Efter et katastrofalt 2015, hvor klubbens udendørs 1.hold rykkede ud af jyllandsserien og ned i serie
1 havde holdet et klart mål om at rykke op i jyllandsserien igen i første hug. Klubbens førstehold
bestod i år udelukkende af unge spillere. Sommeren igennem leverede holdet fine resultater.
Desværre rakte talentet ikke i sidste ende, da holdet med Sebastian Isager i spidsen (holdkaptajn)
tabte den altafgørende (sidste) kamp i puljen. Dermed endte 1. holdet på en ærgerlig 2.plads med 21
point i Serie 1 pulje 4. Godkendt indsats – Skuffende resultat. Målsætningen for 2017 er fortsat
oprykning til jyllandsserien.

Mere om Jyllands
Jyllandsyllands-fynsserien inde 2015/16 (Damer):
Sidste år fik klubben oprettet et damehold i Jyllands-fynsserien. Det viste sig at være godt givet ud.
Dameholdet endte med at vinde slutspillet i Jylland-fynserien pulje 2 – Flot indsats!
Som en ekstra gevinst fik holdet tildelt et wildcard til 1.division (damer) til denne indendørssæson.
Desværre forlod flere af spillerne klubben sommeren over. Da det ikke lykkedes at finde nogen
erstatninger tidsnok måtte klubben se sig nødsaget til at trække holdet fra 1.division.
Mere om diverse motionistmotionist-holdturneringer:
Klubben har igen i år haft flere deltagende hold i diverse motionistholdturneringer. 2016 blev et år med
blandede resultater:
DTF Cup
1 hold har deltaget 4 kampe 0 sejre
DGI motionsturnering
1 hold i veteran A rækken 5 kampe 0 sejre
1 hold i veteran B rækken 3 kampe 3 sejre

Sponsorer
Vi har i år ikke haft held med at skaffe nye sponsorer udover aftalen med Munkebjerg Hotel der
sponserede årets sommer-tenniscamp. Sponsorarbejdet er stadig en prioritet for bestyrelsen. Der
er ingen tvivl om at tennisklubben godt kunne bruge flere sponsorer. Derfor vil bestyrelsen i det
kommende år målrettet gå efter at udvide klubbens-sponsornetværk. ”Hvis forsamlingen hertil aften
(medlemmerne) ligger inde med ”(sponsor)kontakter”, så sig endelig frem!”.
Vi har igen i år brugt penge fra sidste års store sponsorat doneret af ”Nordeafonden” på skoletennis
(Skibet skole). ”Som klub har vi levet op til alle vores forpligtelser i forbindelse med donationen –
dejligt”. Klubben har stadigvæk aktive sponsoraftaler med ”den Jyske sparekasse” og
”Codexadvokaterne”. Derudover arbejder vi på en forlængelse af den leverandøraftale, der er blevet
indgået med ”In Sport” i Århus.
”Vejle Kommune” (klubbens vigtigste sponsor) skal selvfølgelig også nævnes. Kommunen har ydet en
stor hjælp/støtte i forbindelse med vedligeholdelsen af klubbens anlæg. (Bl.a. renoveringen af
omklædningsrummene).

Anlæg og faciliteter
Vores (klubbens) anlæg og faciliteter udgør rammen for vores tennis og samværet omkring
tennissporten. Vi vil fortsat gerne være en attraktiv klub at kommer og spille tennis i. Derfor bør
anlægget samt faciliteterne også være i top. Det har været en klar prioritering i bestyrelsen. Med
Gunnar Lund i spidsen og takket være et rigtig godt samarbejde med Vejle Kommune omkring vores
anlæg har vi igen i år fået givet vores omklædningsfaciliteter en ”overhaling” og samtidig holdt
udgifterne på et minimalt niveau. Vi har endvidere sørget for løbende vedligeholdelse af små og
større dele af anlægget (klubhus, baner, redskaber) således at vi også fremover kan være stolte over
”rammen” for vort tennisspil i klubben.

Samarbejdet med Vejle Tennis Hal
Vejle Tennis Hal fik i juni måned til det årlige repræsentantskabsmøde ny formand: Henning Tarp,
som både er medlem af Vejle Tennis Klub og Jelling Tennis Klub. Jeg vil gerne på vegne af VTKbestyrelsen endnu engang sige tillykke med valget – Jeg håber du og resten af halbestyrelsen får et
godt samarbejde.
I forlængelse af en drøftelse på repræsentantskabsmødet i juni lavede tennisklubben og tennishallen
en aftale om en forsøgsordning, der senere hen blev permanent gennem klubbens ”driftsaftale” med
tennishallen, om at VTK-medlemmer kunne få adgang til at spille tennis i hallen i løbet af
udendørssæsonen i tilfælde af regnvejr. Adgangen skulle/skal selvfølgelig kun gives til de medlemmer
havde/har rene bolde og rene sko (der ikke sætter mærker) med sig. Ordningen var og er gældende
for både junior og senior medlemmer af Vejle Tennis Klub. Baggrunden for aftalen bundede i en større
frustration udtrykt af flere VTK-medlemmer om at man ikke har kunne gå ind i hallen (der alligevel
stod tom), hvis man er mødt op til tennis, og banerne stod under vand. Vi er i VTK-bestyrelsen glade
for den ”nye driftsaftale” med tennishallen, hvor vi som klub fortsat vil varetage nogle af de
driftsmæssige opgaver bl.a. rensning af tagrender samt samlebrønde ved hallen, løbende
vedligeholdelse af "omløbsrende" og "dæmning" ved hallens NØ hjørne, håndtere affald samt holde
bevoksningen på ”bane 7” nede.

VTK skal fortsat værne om frivillighed.
Frivillighed er en af tennisklubbens kerneværdier. Jeg vil gerne sende en stor tak til de frivillige som
gennem året har ydet en indsats omkring bestyrelsesarbejdet, klargøring af baner/ nedlukning af
anlæg, forårsklargøringen - turneringer - og arrangementer.
Med det sagt så har vi som klub stadigvæk en fælles udfordring i at mobilisere frivillige kræfter i
klubben. Det er sagt før, men jeg tillader mig alligevel at italesætte problematikken. Uden ”frivillige
hænder”, så var det ikke nogen klub. Op til denne sæson lancerede vi helt nye ”frivillige
medlemskontingenter” til nedsat pris med den intention at få etableret et ”frivillighedsnetværk”. Et
”senior-frivillighedsmedlemskab” til 900 kr. mod 5 timers frivilligt arbejder sæsonen over var samtidig
et forsøg på at genskabe den frivillige kultur, der i så mange har været en stor del af klubbens
identitet.
Omkring 15 personer ud af klubbens 229 medlemmer valgte et sådanne ”frivillighedsmedlemskab”
(udmærket). Set i forhold til de personer der valgte det ”almindelige kontingent”, der siden 2015 var
steget med 100 kr. (1100 kr.), så tegner der sig desværre et billede af en manglende frivillig lyst blandt
medlemmerne. Dette skal vi have lavet om på! Vejle Tennis Klub har ligesom i andre klubber en
udfordring i at sikre de kræfter, som skal til at løfte de frivillige opgaver, som vi som klubben er
afhængige af.
Vi vil i bestyrelsen fortsat appellere til større frivillighed blandt medlemmerne i de kommende år. Dog
tænkes der også i andre løsninger…
På baggrund af denne beretning, er det min klare fornemmelse at Vejle Tennis Klub på trods af
udfordringer med rekruttering af frivillige er en klub i fremgang. Personligt er jeg utrolig stolt af, at
være jeres formand og jeg vil gøre mit bedste sammen med resten af VTK-bestyrelsen for at Vejle
Tennis Klub fremover også er en klub for medlemmer på alle niveauer med fokus på udvikling og
oplevelser i et socialt fællesskab.

En stor tak til…
Afslutningsvis vil jeg gerne knytte et par ord til Poul-Erik Jensen og Gunnar Lund, der begge træder
ud af bestyrelsen. Tusind tak fore jeres indsats og tak for samarbejdet. En speciel stor tak til Gunnar
Lund, der træder ud af bestyrelsen efter 6 års bestyrelsesarbejde. Gunnar har været et kæmpe aktiv
for klubben og en stor inspiration. Han vil helt sikkert blive savnet, men ”the show must go on”.
Klubbens nuværende bestyrelse ser positivt på tingene og glæder sig til fremtidens udfordringer.
Gunnar og Poul-Erik: Vi ses på tennisbanerne i 2017…

Vejle d. 27. oktober 2016
Benjamin Ejlersen – Formand

