
Formandens beretning 2018 

 

Indledningsvis vil jeg takke den siddende bestyrelse for godt samarbejde, høj arbejdsmoral og interessante 

dialoger gennem det seneste år –  Tak for kampen. Vi startede ud med fuld bemanding på alle 

bestyrelsesposter (8 mand), men har de seneste måneder været 50 procent af den oprindelige bemanding 

tilbage. Om dette skyldes, at vi er svære at arbejde sammen med, eller at det kommer lidt bag på 

bestyrelsesmedlemmerne, hvor meget arbejde der egentlig ligger i bestyrelsesarbejde, vil jeg lade stå uvist.  

 

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke Ulla, som gør en kæmpe frivillig indsats i klubben. Ulla er altid 

rede til at gøre en ekstra indsats, hvilket hun også i det seneste år har vist igen og igen. Tak Ulla. 

 

De fast ansatte skal også have en tak med på vejen, de tegner klubben i dagligdagen, og det gør I super 

godt. Tak til Henriette (sidst ankommende), Frank, Kim og Truls. 

 

Jeg vil også benytte lejligheden til at sige tak til Max, Tage og Frank – de to sidst nævnte udfordre os, og 

holder ikke mindst Erik på tæerne. (I var vist sødere ved mig, da jeg var kasserer �) 

 

Året startede som jeg nævnte -  i starten - med en fuld bemandet bestyrelse, vi var kun lige kommet forbi 

generalforsamlingen inden den nyvalgte kasserer træk sig, den var hård. Ny formand og kunne ikke komme 

af med kasserer kasketten. Herefter stoppede først 1 og så endnu 1 bestyrelsesmedlem. Sidst på sommeren 

fik bestyrelsen overtalt Erik til at sige ja til at tage Kasserer kasketten – OG TAK til Erik for dette. Det har 

været en hård omgang, at skifte kasserer samtidig med, at der var truffet beslutning om, at vi skulle 

håndtere vores regnings flow anderledes. En ændring der i flere år har ligget på tegnebrættet. Men 

ressourcerne til at gennemtrumfe det, har desværre ikke været til stede før nu. MEN nu er vores nye 

regnings-flow på plads, så nu er det super nemt at være kasserer (ikke, Erik �). Kort beskrevet, 

klubmanageren godkender regningerne internt, eller sikre at der er godkendelse for en regning, taster den i 

banken og kassereren godkender regningen til betaling – altså fortsat 4 øjnes princip.  

 

Til standerhejsning – der desværre var indendørs – meddelte bestyrelsen, at vores fokus lå på at få 

genetableret den klub ånd som vi følte var glemt, gået bort – i hvert fald var den forsvundet mange steder i 

klubben. Bestyrelsen sagde også, at vi ville arbejde på at samle klubben på tværs. I bestyrelsen, synes vi, at 

vi er kommet rigtig langt i forhold til klub ånd og samling på tværs i klubben. Begge dele, synes vi, at vi er 

kommet rigtig langt med, og det er vi faktisk super stolte over. Vi er stolte over, at medlemmerne i FTK har 

løftet og gjort en forskel for at ændre klubånden og sammenholdet. Vi mener, dog også, at der fortsat er 

plads til forbedringer, hvorfor vi håber at I alle vil fortsætte den gode indsats. HUSK at hilse på hinanden, 

sige hej, eller lidt vildere, dig har jeg ikke set før – hvor længe har du spillet i klubben??? 

Det får mig videre til ungdomsudvalget, som har gjort et stort arbejde. Samarbejdet med ungdomsudvalget 

har i det forgange år fungeret rigtig godt, og det har været det mest aktive ungdomsudvalg jeg har oplevet i 



den tid jeg har været en del af bestyrelsen. Ungdomsudvalget har haft et fantastisk år med flere frivillige og 

flere arrangementer – som de sikkert selv kommer ind på.  

 

Juniorer siden 

Dette får mig ind på junior delen, herunder familie tennis. Sidste nævnte er den primære fødekæde til 

vores junior afdelingen, og har derfor stort fokus i klubben. Vi skal huske, at den procent sat af juniorer vi 

har i klubben, er den procesdel vi får tilskud fra kommune af. 

Vores oplevelse i bestyrelsen er at Juniorerne er gladere, kommer tidligere og bliver efter træning. Der er 

opstået en kultur hjulpet på vej af Henriette (som jeg kommer ind på om et øjeblik), Henriette ligger spil ud 

og har været med til at skabe en ånd omkring junior træningen. Antal juniorer tilmeldt træning er ca. 125. I 

rundetal er der tale om en 20 procents stigning fra indendørssæsonen startede. 

Ungdomsudvalget kommer ind på resultaterne opnået hos juniorerne, men jeg vil gerne fremhæve Nicolas, 

der som første års U14 spiller, vandt to bronzemedaljer til UM i single og i double. 

 

Senior holdene 

Fra UM flyver vi til de noget ældre – vores herre førstehold. De er blevet markant ældre end tidligere, men 

det er nok også det 1. hold vi nogensinde har haft, der hygger sig mest.  

På dame siden, er der kommet mere brede, og vi har fået et par nye dame spillere i klubben. Her er 

aldersfordelingen mere spredt, Kim vil komme meget mere end på træning og andre aktiviteter i FTK i sin 

beretning. 

Begge hold har besluttet, at de stiller op i veteranrækken (40+) og udfordre dermed det nuværende 40+ 

første hold – fair nok vi trækker os med det samme… Det nye 40+ hold skal spille i 2. division, og bliver et 

blandet herre-/damehold.  

 

Nyansættelser 

Der er sket rigtig meget i klubben i forhold til det daglige team. Vores inspektør gennem mange år er gået 

på pension i 2017, og i den forbindelse har Frank taget over. Frank er kommet rigtig godt ind i jobbet, og er 

super glad for at være en del af det faste team i FTK – og vi er også rigtig glade for at have fået Frank. Jeg 

lovede at komme tilbage til Henriette.  

Henriette kom til i efteråret, som en satsning i forhold til hvervning/rekruttering/fastholdelse og ikke 

mindst for hendes kompetencer som træner. Henriette, har gjort en kæmpe indsats i forhold til 

fastholdelse, klubånden og har været med til at give et nyt pust til klubben – tak for det. Der er flere der har 

spurgt, hvordan vi havde råd til at ansætte Henriette. I bestyrelsen regnede vi frem og tilbage, og kom frem 

til, at vi ved at spare timetrænere og bruge lønnen fra den tidligere forretningsfører, godt kunne få det til at 

hænge sammen. Vi var faktisk mere bekymrede for hvad der ville ske hvis vi ikke gjorde noget – og vi er så 

glade/lettede over at vi tog den beslutning. 



Kort herefter lykkedes det at få en kontrakt på Truls, som jo har været her i så mange år, at han vel 

nærmest er en del fast del af inventaret. Truls fik titel af Klubmanager, og varetager den daglige ledelse af 

klubben. Truls har gjort en kæmpe indsat og har støtte den meget halte bestyrelse.  

Jeg må nok hellere lade være med at glemme Kim, Kim er og bliver vores faste go-to-guy på banen. Han er 

rygstøtten i trænerteamet og har været det i rigtig mange år. Man skal ikke glemmes, bare fordi man har 

været her altid.  

 

Kommunikation 

Bestyrelsen har lagt sig i selen for at blive bedre til at kommunikere – er vi i mål, bestemt ikke, men vi 

prøver at blive bedre – og vi skal blive endnu bedre det kommende år. Vi er startet ud med nyhedsbrevet 

fra bestyrelsen, der er blevet udarbejdet brochurer om FTK (eks. tag en ven med til tennis), man kan møde 

os på Bytorvet og flere andre tiltag. Vi er også begyndt at bruge Facebookgruppen mere aktivt, da Facebook 

er en fleksibel og hurtig kommunikationsform. Vi diskuterer frem og tilbage, om det er det de unge vil have, 

det er det nok ikke, og så må vi være på deres medier også, men det er det de unges forældre vil have… 

Hjemmesiden skal have en gennemgang i det kommende år, forsiden skal være mere handlingsorienteret 

for at indeholde korte informationer om at blive medlem, hvad det koster, hvordan får du træning og 

tilmelder dig events, skal du spille turnering i FTK, vil du afholde et event i FTK, osv. Det skal være en slags 

FAQ på forsiden.  

 

Hvervning/rekrutteringen 

Her i sidste halvdel af vinteren har trænerne besøgt børnehaver, for at laver aftaler om, at børnehaverne 

kan komme her for at spille. Der er sat plakater op og uddelt brochurer, og allerede 4 børnehaver sagt ja til 

at komme her. Flere er på vej ind. Skolerne er næste step i forhold til rekruttering. Skolerne er lidt svære at 

komme ind på, da de lægger planer et år frem i tiden.  

I forhold til fastholdelse/rekruttering, har der været arrangementer som at invitere venner med til træning, 

– dette har været en klar succes. Status for indendørssæsonen indtil nu er, at der er 10 der er stoppet til 

træning, de seneste år har vi nogen gange været helt oppe på 25.  

 

En økonomisk betragtning fra formanden 

Der blev i efteråret taget en beslutning i bestyrelsen, som primært grundende i vores ikke strålende 

økonomi. Udlejning af baner til andre klubber. Jeg ved, der er blevet talt om det, men vi er en klub, der ikke 

har råd til at have et anlæg stående tomt, og vores indendørsbaner stod, og står stadig for meget ubrugte – 

desværre.  

 

Bane 5 og 6 

Det får mig hen på bane 5 og 6. Hvad er planerne med banerne, og hvor er vi i forhold til kommunen m.m. 

Kommunen har udtalt at de helst ser FTK køber banerne hurtigst muligt, da salget af bane 5 og 6 har været 

på kommunens budget i et par år. Og altså endnu ikke er realiseret. Kommunen er meget imødekommende 



i forhold til hvordan et køb af bane 5 og 6 skal falde på plads. Kommunen har bedt FTK og HVT om at sætte 

sig ned og komme til enighed i forhold til køb og brug af bane 5 og 6 – for kommunen ser bane 5 og 6 som 

kommunens, og at HVT altså også har ret til at spille på disse to baner i en eller anden form. Jeg har haft 

første møde med HVT’s formand Henrik, og har næste møde med ham om 2 uger. 

 

Padel tennis har været oppe og vende, og det er fortsat en ide bestyrelsen arbejder videre med i en eller 

anden form. Det er et stort satningsområde indenfor Dansk Tennis Forbund, og det vil kunne tilføre en hel 

del nye medlemmer til klubben. Jeg vil dog gerne pointere 1 ting i den sammenhæng, en sådan beslutning 

vil aldrig ske uden generalforsamlingen tilslutning. 

 

Det kommende år i FTK 

Fortsat fokus på: 

Rekruttering/fastholdelse 

Sponsor/fundraising 

Aktiviteter på tværs/Klubånd 

Økonomi – dette komme Erik meget mere ind på 

Bane 5 og 6 herunder samarbejde med HVT 

Veteranhold – hvor blev de alle af…. 


