
Formandens beretning ved medlemsmøde i Jyllinge Tennisklub, lørdag d. 19/9-2015. 
 
Kære medlemmer, så blev det igen efterår og tid for årets medlemsmøde i vores 
tennisklub. 
 
Netop dette medlemsmøde er skelsættende, fordi vi i år skal sige farvel til 4 
bestyrelsesmedlemmer, og derfor også har akut brug for, at nye melder sig under fanerne, 
for at drive vores tennisklub videre på samme gode vis. 
 
Nu vil nogen måske tænke – nu starter han igen med sin prædiken, og måske kan vi 
sammenligne det, at skulle være aktiv deltager i en klub som JTK, med den generelle 
politikerlede, der florerer i det danske samfund i dag. Denne lede er gældende uanset om 
man som menneske er blå eller rød, og er gældende i alle samfundslag. Det kan ikke 
undgå at give mig den tanke, at den manglende opbakning og deltagelse i frivilligt arbejde, 
måske er en udløber heraf. Vi behøver ikke at yde noget selv, det er der nok andre der 
tager sig af, og vi har jo betalt! 
 
Men sådan fungerer den danske idræts og klubmodel ikke. Den kan kun overleve ved, at 
der til stadighed er folk, der vælger at yde en ”gratis” indsats, som er hele fundamentet til 
den måde vi driver idræt på i Danmark. Hvis ikke denne model kan forsætte i fremtiden 
p.g.a. manglende tilmelding, vil det betyde kraftige prisforhøjelser på idræt med 
manglende tilslutning til følge, og dermed dårligere folkesundhed. 
 
Lad dette derfor være en inspiration til at melde sig, når vi kommer til valg af nye 
bestyrelsesmedlemmer og tilslutning til de forskellige udvalg. 
 
Først vil jeg dog forsøge at tage jer igennem året som er gået og give jer et resume af de 
begivenheder som jeg har fæstet mig ved. 
 
Jeg vil starte med en opsummering af hvordan det skrider frem med etableringen af vores 
Padel Tennisbaner. Vi fik, som I måske husker, medlemsmødets opbakning til at etablere 
2 Padel Tennisbaner på sidste års medlemsmøde. Samtidig fik bestyrelsen tilladelse til at 
optage lån til brug for etableringen. 
 
Vi var dog i den heldige situation, at bestyrelsen opnåede at få banerne næsten fuldt ud 
finansieret ved tilskud fra Roskilde Kommunes Idrætsfacilitetspulje. Det betyder, at vi 
sammen med det sponsorat som Thomas Graholy tilkendegav at ville yde på sidste 
medlemsmøde, og de midler vi har i banken, sandsynligvis ikke behøver at stifte gæld for 
at færdiggøre banerne. 
 
Selve byggeriet af banerne blev, som følge af at projektet skiftede fra at være ”privat” til at 
være kommunalt, forsinket da entreprisen skulle i lukket udbud, hvilket forsinkede 
opstarten. 
 
Heldigvis er vi nu så langt, at vi kan se en ende på projektet, og det forlyder at ”Padel 
burrerne” er på vej fra Spanien, og skulle lande i næste uge. Det er derfor vores håb, at vi 
kan igangsætte banerne i løbet af de næste 14 dage. 
 



I den forbindelse, har vi i dagsordenen foreslået kontingentsatser for Padel Tennis – 
kontingenter, der ligger langt under hvad der ellers er gældende for andre Padel baner på 
Sjælland. Vi starter dog banerne op med at være gratis at spille på for klubbens 
medlemmer året ud – dog skal man investere i en nøgle til banerne. 
 
Henrik Sørensen har allerede tilrettet Klub Modul, så vi her har mulighed for at booke 
Padel baner, og vi har indkøbt 8 stk. Padel bat som er til gratis udlån året ud. 
 
Jeg kan derfor kun opfordre til at I alle prøver at spille Padel inden årets udgang. Jeg er 
overbevist om at I alle vil finde det sjovt og bliver bidt af spillet. 
 
Af andre begivenheder skal også nævnes vores opstarts tur til Tyrkiet, som igen i år var en 
succes med ca. 55 deltagere incl. Trænere. Vi var forkælet med godt vejr, masser af 
tennis og mange gode timer i venners lag.  
 
Tak til Henrik for endnu engang at ville bruge tid og kræfter på at arrangere turen.  
 
Til alles glæde kan jeg nok også løfte sløret for at vi inden for de næste par uger også kan 
åbne for tilmelding for næste års tur, hvor vi igen vil håbe på stor tilmelding. 
Vi har i løbet af året også forsøgt at indkalde medlemmer til at forestå maling af vores 
klubhus. Vi må desværre konstatere at det var lettere sagt end gjort. Ikke desto mindre 
nåede vi næsten at blive færdige ved få medlemmers hjælp – der skal derfor lyde en stor 
tak til dem der hjalp med at får arbejdet gjort. 
 
Det er dog et must, at vi er flere der yder en indsats, for at vi forsat kan drive en klub med 
gode faciliteter og tilbud.  
 
For som jeg har sagt i flere år, hvis vi alle yder en lille indsats, vil kravet til hver enkelt blive 
så meget mindre. 
 
Det er også derfor, at vi i bestyrelsen har valgt at omorganisere bestyrelsens arbejde, så vi 
i fremtiden vil lægge opgaverne ned i underliggende udvalg, hvor flere tager del og hver 
især kun skal tage sig af den enkelte mindre opgave. 
 
Det betyder også, at såfremt der ikke er tilslutning til de skitserede udvalg, vil de punkter, 
events o.s.v. der henhører under det enkelte udvalg ikke blive iværksat. 
 
Det er dog essentielt for klubbens overlevelse, at vi til stadighed har medlemmer der 
ønsker at udføre en indsats, og lad os tage et eksempel. 
 
Vi er i JTK ca. 265 medlemmer fordelt på juniorer, seniorer og veteraner. Hvert år udgår 
der ca. 25 seniorer/veteraner og 25 juniorer, som udskiftes med nye medlemmer hvervet 
ved events hen over sæsonen. 
 
Det betyder, at hvis vi ikke iværksætter events – f.eks. tennissportens dag, voksen intro og 
samarbejde med skolerne, vil det være usandsynligt, at vi kan erstatte de medlemmer som 
bliver meldt ud hver år. 
 



Man skal ikke være matematiklærer for at regne ud, at vi så sidder tilbage med en 
medlemsskare på ganske få medlemmer inden 5 år. 
 
Med så få medlemmer kan man ikke drive en tennisklub – hvorfor klubben vil gå i 
opløsning i løbet af 5-10 år. 
 
Det er derfor et must at, der til stadighed er medlemmer der vil og kan yde en indsats. 
 
Vi står som tidligere nævnt i en situation i år, hvor vi siger farvel til 4 bestyrelses-
medlemmer samt vores suppleant. JTK’s vedtægter foreskriver, at vi skal være min. 4 
medlemmer i bestyrelsen bestående af formand, næstformand, kasserer og ét menigt 
bestyrelsesmedlem. 
 
Vi skal i år derfor som minimum have valgt en ny næstformand, for at vi opfylder klubbens 
vedtægter. Såfremt det viser sig ikke at være muligt, vil der blive indkaldt til ekstraordinært 
medlemsmøde, hvor de manglende medlemmer til bestyrelsen skal vælges. 
 
Hvis og såfremt i fald det måtte vise sig, at det ikke er muligt at finde egnede kandidater til 
de manglende poster, vil afdelingen være i fare for at blive opløst og alle aktiviteter og 
aktiver blive overdraget til JGI, som kan vælge at drive afdelingen videre fra centralt hold, 
eller opløse den. 
 
Det er derfor af største nødvendighed, at vi til stadighed kan mønstre en funktionsdygtig 
og slagkraftig bestyrelse, som også gerne skulle omfatte flere medlemmer end de min. 
foreskrevne 4 personer. 
 
Såfremt vi kun vil kunne mønstre de min. Beskrevne 4 personer, vil alle aktiviteter blive 
standset, og klubbens aktiviteter vil alene bestå i at tilbyde banetimer – i øvrigt uden 
hensyntagen til banernes stand og funktionsdygtighed. 
 
Derfor skal min sidste opfordring lyde på at I hver især overvejer om ikke I kan gøre en 
indsats enten som medlem af bestyrelsen eller medlem i et udvalg. 
 
Endnu engang tak for en god sæson med håbet om at vi igen næste år kan tilbyde vores 
medlemmer faciliteter og events af absolut topkvalitet. 
 
 
 
  
 
 


