Fredensborg Tennis Klub
Beretning 2010 for FTK

Året 2010 kan på flere områder betragtes som en succes, om end en del ting bør ændres til den kommende
sæson.
På juniorsiden har vi endnu engang slået rekord, hvad angår antal (179), og juniorernes modtagelse af
træning og instruktion. Vi har totalt anvendt 1.574 træningstimer på banerne.
De sportslige resultater må betragtes som godkendte. Vores mindste u10 hold vandt sølv i holdturneringen
og flere af vores bedste juniorer har deltaget aktivt i individuelle turneringer med gode resultater. Vi har så
absolut noget at bygge fremtiden på. Samtidig skal det dog nævnes, at vi ikke uden indendørsfaciliteter, som
vi selv kan styre, vil kunne udvikle os yderligere. Det skyldes, at vores vintertilbud til de bedste juniorer er for
ringe, idet vi ikke kan skaffe haltider, som passer den moderne junior og dennes forældre. Det er årsagen
til, at vi har måtte ”afgive” 3 af vores bedste juniorer til andre klubber. Det er en naturlig konsekvens af
mangel på egen hal. Vi har til gengæld et hav af børn, som spiller indendørs minitennis. Det er en stor
fornøjelse at møde op i Endrup- og Fredensborg Hallen, hvor det vrimler med børn om vinteren.
Udendørs har vi haft 7 juniorhold, de fleste som måtte ønske det, har kunnet prøve kræfter med andre
klubbers spillere. En del forældre har taget del i holdkaptajn gerningen, men det skal ingen hemmelighed
være, at det til tider har været svært at skaffe tilstrækkeligt med forældre, som gider at køre til udekampe.
Tak til de forældre som deltager aktivt. Uden dem - ingen holdkampe! Det er vigtigt at forældre bakker op og
hjælper til, ellers får vi ikke det nødvendige engagement fra børnene. Tennis er ikke noget man går til, det er
noget man spiller. Det er dog glædeligt at se, at nogle af vores juniorer er begyndt at ”hænge” i klubben. Det
er et delmål i arbejdet med juniorer. Der blev i 2010 rykket lidt rundt i klubhuset, netop med det formål, at få
flere til at ”hænge” i klubhuset. Tak til dem der tog initiativ hertil. Klubben er medlemmernes.
Vi har i efteråret haft 33 juniorer tilmeldt indendørs træning og godt 90 til minitennis. Et flot resultat.
Resultatet skyldes ikke blot vores sportschef Jakob Boesen’s indsats. Vi skal også takke vores mange
øvrige trænere – 13 stk. Det er hovedsagelig deres fortjeneste, at vi har så mange interesserede
juniorspillere.
Udover forskellige tilbud om lejre i sommerferien har de årligt tilbagevendende klubmesterskaber været
afholdt med et stort antal juniorer.
Bestyrelsens idé med en forældre/barn aften blev afprøvet i 2010. Det blev, hvis vi måler på antal deltagere,
så afgjort en kæmpe fiasko. Kun 2 børn og deres forældre deltog.

På seniorsiden har vi haft 2 tirsdagshold og 4 seniorhold. 1. holdet har klaret sig rimeligt, og blev liggende i
midten af serie 2. Der var på holdet et stort savn af Mads Harsløf og Jacob Schandorf. Førstnævnte kom
først tilbage til holdet efter sommerferien og sidstnævnte havde travlt med skader, familie og med at blive
gift. Henrik KC kørte holdet med sædvanligt rutine og overblik. Tak til Henrik KC for indsatsen såvel på
holdet, som på trænersiden.
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+35 holdet blev nr. 4 i Sjællandsserien. Et tilfredsstillende resultat, dog var overliggeren nok sat noget
højere, med et så stjernespækket hold.
+45 Klarede en 3. plads ikke så dårligt med et hold, som til stadighed manglede en eller 2 spillere.
+55 blev nr. 4 i Serie 1, ret flot når man tænker på at holdet ligger i Serie 1.
Tirsdagshold 1 (kategori2) blev vinder af rækken og Tirsdagshold 2 (kategori 3) måtte nøjes med en
placering som nr. 6 ud af 9. Dog bedre end tidligere sæsoner. Det hjalp, at holdet blev tilmeldt i kategori 3.

Som noget nyt, etablerede turneringsudvalget en Boksturnering. Det blev en succes – første halvdel.
Anden halvdel druknede i manglende tid. Der er dog ingen tvivl om, at turneringsformen bør gentages, med
håbet om mange flere deltagere til næste sæson. Som sædvanligt blev Klubmesterskaberne for seniorer
gennemført. Flere burde have deltaget. Alt for mange medlemmer ved ikke hvad de går glip af. Det er faktisk
ganske morsomt. Tak til turneringsudvalget for deres klubindsats. Vi håber de tager endnu et år.

Sæsonen bød også på go’dav og farvel turnering. Der var godt nok plads til mange flere medlemmer, men
dem som deltog, morede sig godt.

Generelt for seniorer var der flere ting vi kunne gøre bedre. Vi har ikke haft tilstrækkeligt med fokus på nye
seniormedlemmer, det vil der blive rettet op på i 2011. Vi skal have genindført den ugentlige sociale aktivitet
for alle seniorer. Om end det bliver et lidt andet indhold og et andet koncept, så er det nødvendigt, vi sætter
fokus på sociale arrangementer og ikke mindst nye medlemmer. Vi skal have tilbud som matcher kravene fra
nye medlemmer. Derfor vil der komme helt nye aktiviteter for netop den målgruppe i 2011. Vi er en klub, som
nu har færre seniorer (176) end juniorer, hvilket er helt ekstremt.

Vi og NKT har arbejdet på, at få vores ”egen” hal. Vi har et ønske om, at hallen skal blive til under samme
vilkår, som da Espergærde TK fik deres egen hal i 2009. Vi har i den forbindelse haft møde med formanden
for Espergærde Idrætsforening, som er en paraplyorganisation. Vi har ønsket om en kopi af deres hal lagt i
Fredensborg Kommune. Vi er i besiddelse af alle informationer og tegninger – hele deres projekt.
Efterfølgende har vi haft møde med Per Frost fra byrådet og formanden for Kultur og Erhverv og senere
Kultur og Idræt i kommunen. Status på projektet er, at hallen kommer til at ligge i Kokkedal, at Kultur og
Idræt undersøger under hvilke omstændigheder, vi økonomisk kan få projektet til at hænge sammen. Vores
beregninger – og i øvrigt også Espergærdes driftsregnskab viser, at en sådan hal er en
”overskudsforretning” i dag. Vi har endnu ikke hørt fra Kommunen, men forventer at blive indkaldt til et møde
i begyndelsen af april måned 2011.

Vores klubhus blev i 2010 som tidligere nævnt, indrettet mere juniorvenligt, til stor glæde for vores mange
juniorer. Herudover har vi fået styr på de fejl, som var på de elektriske installationer. Der er i damernes
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omklædning etableret en el-radiator, som erstatning for en fejlramt gulvvarme. Omkostningerne ved at
brække gulvet op og finde fejlen og reetablere ville være meget store. Vi har i vinter fået udskiftet alle
defekte termoruder – 9 stk.

Klubbens økonomi ser fornuftig ud. Vi har i året modtaget tilskud fra kommunen i henhold til de nye
Fredensborg Regler. Efter de regler, er der langt mere retfærdighed til, hvad angår tilskud. I tidligere tider
var tilskuddene i langt højere grad, efter hvad der historisk, var blevet givet af tilskud og meget baseret på
tilhørsforhold. De nye regler er enkle og klare og alle får efter størrelse og omkostninger. Desværre er der
rygter på, at man endnu engang ønsker at ændre reglerne, selvom de nye regler kun har kørt i et år. Vi
krydser fingre for, at vores sport ikke igen bliver tilsidesat.
Til slut en stor tak til alle vores trænere, turneringsudvalget, forældre der stiller op og hjælper, også der hvor
det ikke kun er eget barn, der har gavn af hjælpen, samt naturligvis også en stor tak til bestyrelsen.

pbv.
Jørgen Holm
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Jørgen Vesterdal Jørgensen ¤ Kovangen 619 ¤ DK-3480 Fredensborg ¤ Danmark
Tlf.: +45 4848-2452 ¤ E-mail: vesterdal@webspeed.dk

Til
Bestyrelsen
Fredensborg Tennisklub,
v/ Formand Jørgen Holm
(Forslaget er fremsendt elektronisk til jorgen.holm@dannebo2.dk d. 10. februar 2011
med cc. til Golden Age-holdspillerne.)
Forslag indsendt til FTB's ordinære generalforsamling torsdag d. 24. februar 2011 af
medlem Jørgen Vesterdal Jørgensen (født 1941, medlem i ca. 35 år og tidligere formand i Fredensborg Tennis- og Badmintonklubs tennisafdeling).
Forslaget:
Foreningens højeste myndighed, generalforsamlingen (§3), pålægger den til enhver
tid siddende FTB-bestyrelse at udøve sit arbejde i overensstemmelse med
foreningens formålsparagraf, som i følge vedtægternes §2 er

at skabe de bedst mulige vilkår for klubbens medlemmer med hensyn til
tennisspillets udøvelse. Dette skal gælde for alle aldersgrupper og for alle
spillekategorier.
Baggrunden for forslagets fremsættelse:
FTBs bestyrelse har for vintersæsonen 2010-2011 besluttet, at klubbens hold "Golden
Age Indendørs" ikke skulle have noget økonomisk tilskud til sin holdturningsdeltagelse.
Konsekvenser af forslagets vedtagelse:
FTBs bestyrelsen kan ikke fremover diskriminere visse grupper af klubbens medlemmer,
fx på grund af alder, men må yde alle klubbens hold, som er tilmeldt turneringer, som
udbydes og administreres af Dansk Tennisforbund / Sjællands Tennis Union, de samme
betingelser med hensyn til at yde tilskud til turneringsgebyr og simpel fortæring efter
matcher til deltagerne fra FTB og det gæstende hold.
Økonomi:
For Golden Age-holdets deltagelse i turneringssæson "2010-2011" har klubben ved sin
beslutning sparet et turneringsgebyr til SLTU på 900 kr. og et beløb til fortæring ved
klubbens "hjemmekampe" (i Hillerød tennishal) på 900 kr., samt udgift til bolde 300 kr.
Til slut vil jeg opfordre bestyrelsen til snarest muligt at gøre forslaget tilgængeligt for
klubbens medlemmer via klubbens hjemmeside - og også gerne vedhæftet klubbens
forventede mail til medlemmerne med opfordring om at deltage i generalforsamlingen.
Jørgen Vesterdal Jørgensen

