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Ikke så meget, at fortælle om i år grundet corona. 

Hen over vinteren indtil klubhuset blev lukket, spillede 7 

medlemmer jævnligt bordtennis. 

Tennis afdelingen har i vinter deltaget aktivt i Happy vinter, 

Sammen er vi MERE og i foråret Liv og leg i landsbyen. 

Den 10. maj fik vi af kommunen lov at starte med udendørs idræt 

altså også tennis. 

Vi startede med div. retningslinjer sprit, afstand osv. 

Vi har fået nyt nøglesystem i år, i form af nøglebrikker. Der har 

været lidt udfordringer med at få låst rigtigt på banerne idet 

nøglebrikken skal sættes på palen til sidst for at afslutte 

processen.  

Sidste år var vi 50 medlemmer i år er det steget til 65 altså plus 

15. 

I forsommeren havde vi besøg af badminton børn, Nanna og 

Jacob. Det var som en slags kompensation for de ikke havde 

afholdt afslutning i badminton, igen corona. Vi har siden talt om 

det var en god ide at gentage det næste sommer, for evt. at 

motivere børnene til at spille tennis om sommeren. 

Den 15. juli aftalte Benny og jeg at vi ville opstarte Drop inn 

tennis om onsdagen fra kl. 17 – 19. Vi reklamerede på ASGI´s 

facebookside og vores egen. På forhån havde vi en aftale med to 

familier, så vi var sikre på nogen kunne komme om onsdagen. 



Vi syntes det har været en succes. De to familier har været 

trofaste. Ud over dem er der løbende kommet andre. Ikke 

medlemmer har været :Fodbold piger, badminton drenge med en 

forældre. Det kan godt være det ikke har givet flere medlemmer i 

år. Jeg er dog sikker på det måske har sået et frø til næste år.  

Vi påtænker at lave en afslutning med Drop inn folket. 

Vores baner er efterhånden temmelig nedslidte. Renovering af 

banerne er blevet sat på kommunens liste for anlægs ønsker 21 – 

22. 

Er vi heldige får vi en belægning der kan spilles på lige efter det 

har regnet. Denne belægning kræver mindre vedligehold for 

kommunen. 

I den forbindelse vil jeg gerne opfordre til at benytte booking 

systemet så vi kan se hvor meget banerne bliver brugt. 

Hvordan det kommer til at gå med bordtennis i vinter ved jeg ikke 

præcis, det må vi tage en snak om i den kommende bestyrelse. 

 

 

Benny og Margit blev valgt sidste år for to år. 

I år er Lis og Jørgen på valg. 

Merete suppleant på valg 

 

 



  


