
Formandens beretning ved medlemsmøde i Jyllinge Tennisklub, lørdag d. 17/9-2016. 
 
Kære medlemmer, tennis- og padelspillere, så nåede vi atter den tid på året, hvor efteråret 
begynder at sætte sine tegn, og hvor tiden er til at afholde medlemsmøde, finaler i 
klubmesterskabet, og for dem der har tilmeldt sig, den årlige tennisfest. 
 
En treenighed der har haft sit virke i en del år, og efterhånden må være at betegne som en 
klassisk medlemsmødedag i Jyllinge Tennis & Padel Klub. 
 
Medlemsmødet i år er kendetegnet ved at være år 1 efter vi har fået vores lille nye ”elev” i 
klassen, nemlig vores 2 nye padelbaner. 
 
Som jeg fortalte på sidste medlemsmøde, var vi så heldige at få hele entreprisesummen 
bevilget fra Idrætsfacilitetspuljen i Roskilde Kommune. Jeg vil derfor også korrigere den 
misforståelse, som jeg til tider har hørt, at banerne har kostet i klubkassen. Næ, vi har med 
stor tak fået denne fantastiske facilitet forærende af Roskilde Kommune, og kan nu bryste 
os af at være den største padel klub i Danmark henhørende under en tennisklub. 
 
Og hvordan er det så gået med den ”nye elev i klassen” det første år. Vi er ca. 50 
medlemmer p.t. som spiller padel. Nogen vil så spørge om det kan betegnes som en 
succes og ja det kan det. Til sammenligning ligger der to padelbaner i Herlev, som drives 
privat og har eksisteret i et par år. I Herlev er der tilknyttet ca. 40 medlemmer, så i forhold 
til det, må vi betragte det, som en godkendt udvikling, selvom vi selvfølgelig stadig skal 
arbejde på at tiltrække nye medlemmer både til padel og til tennis. 
 
Ellers er året gået som det plejer, og med aktiviteter som vores bestyrelsesmedlemmer 
med ansvar for det enkelte område vil komme nærmere ind på, bl.a. junior- og 
seniortræning, voksenintro, tennissportens dag, tennisskole, teamturnering, 
klubmesterskab, veterantennis, torsdagsmix og vores nye padel tirsdagsmix. Det hele 
nævnt i tilfældig rækkefølge. Hertil kommer sociale arrangementer for både voksne og 
børn. 
 
Men alle disse arrangementer fungerer ikke uden frivillige til at drive dem, og være til 
stede. 
 
Vi har derfor til stadighed brug for, at nye melder sig under fanen for at hjælpe med at få 
en event op at køre, eller hjælp til et enkelt stykke arbejde, der står for at skulle udføres. 
 
Vi står p.t. og mangler hænder til at drive torsdagsmix næste år og har også akut brug for 
nogen, der vil drive Luffe. 
 
Luffe er som vi omtaler det gået på pension, og Birger, der har drevet Luffe og brugt 
mange timer på at gøre det muligt for vores medlemmer at købe en øl eller sodavand, er 
af helbredsmæssige årsager nødsaget til at lade hvervet overdrage til andre. Det vil derfor 
være mere end kærkomment, hvis en iblandt jer har mod på at overtage opgaven næste 
år. 
 



Og når vi nu er ved snakken, har sidste års opråb om hjælp til udvalg, der kan hjælpe og 
bidrage med at få løst opgaverne i vores klub, desværre vist sig ikke at være nogen 
succes. Vi har kun fået 2 deltagere til baneudvalget, 1 til kommunikationsudvalget, 1 til 
junior udvalget og ingen til seniorudvalget. Jeg må derfor endnu engang opfordre til at yde 
en indsats i et eller flere udvalg, da konsekvensen ellers bliver, at vi dropper alle aktiviteter 
i de udvalg, der ikke bliver bemandet. 
 
 
Som jeg sagde sidste år, kan en idrætsklub kun overleve ved, at der til stadighed er folk, 
der vælger at yde en ”gratis” indsats. Det er hele fundamentet til den måde vi driver idræt 
på i Danmark. Så kom nu til tasterne og meld jer til at yde et ”lille” bidrag. 
 
Af andre tilbagevendende begivenheder skal også nævnes vores start tur på sæsonen, 
som igen i år gik til Tyrkiet. En som tidligere år stor succes, med ca. 30 deltagere incl. 
Trænere. Vi var forkælet med godt vejr, masser af tennis og mange gode timer i venners 
lag. Det skal også med, at Thorbjørn efter lange og intense forhandlinger med personalet i 
det tyrkiske bad, var ophavsmand til at alle, der ville, kunne komme i hamam til en rimelig 
pris. 
 
Som I måske har set, har vi i år allerede åbnet for tilmelding for næste års tur, hvor vi 
håber på stor tilmelding. 
 
Vi tager i år til Grækenland for første gang, og glæder os til at se noget nyt, og med 
mulighed for at opleve Grækenlands hovedstad Athen. 
 
I modsætning til sidste år rejser vi lørdag/lørdag og til en pris, der er billigere end sidste år. 
Vi rejser i år en uge senere, og kommer derfor ind i det nye ferieår, for dem som allerede 
har brugt ferien for i år. 
 
Vi har et begrænset antal pladser, så skynd jer at tilmelde jer, og få muligheden for en 
pragtfuld uge med masser af tennis og i samvær med gode venner. 
 
Vi har i årets løb fået forespørgsler fra medlemmer, der har spurgt ind til klargøring og 
vedligeholdelse af vores baner og anlæg. 
 
Vores baner bliver klargjort til opstart af HP Tennisanlæg, men klargøringen er ikke nok til 
at banerne opnår en stand, så de kan betegnes som færdige. Det er derfor nødvendigt at 
alle er med til at vande og tromle banerne, for at opnå en god og kvalitetsmæssig stand, 
som vi være stolte af. 
 
Desværre har vi ikke en økonomi eller et medlemstal til at betale for at få en fast 
medarbejder til at vedligeholde banerne løbende – det skal derfor ske ved frivillig indsats 
løbende igennem året. Lars Jensen har påtaget sig den overordnede opgave at holde øje 
med vedligeholdelsen, og Lars har gjort en kæmpe indsats igennem hele sæsonen, for at 
banerne er i god stand. 
 



Desværre kan det ikke undgås, at der af og til er fejl og mangler, der skal udbedres. Her er 
det nødvendigt selv at give en hånd med – eller i det mindste gøre opmærksom på 
manglen, hvorefter vi prøver at finde en løsning. 
 
Det er bl.a. derfor, at der altid står redskaber på banen, til at kunne foretage de mest 
nødvendige udbedringer selv – og altså ikke for at skabe forhindringer for spillerne. 
 
Vi vurdere løbende hvilke aktiviteter og investeringer vi skal gøre for at gøre for at forbedre 
vores Tennis & Padel Klub. 
 
Af nye investeringer kan bl.a. nævnes vores nye skur, som var en nødvendighed efter 2 
indbrud i samme uge i det gamle ”bamseskur”. Vi fik, som I har set, bygget et skur, der er 
større og i stil ligner vores ”store” skur, så det nu fremtræder som en helhed. 
 
Lige p.t. er vi i gang med at vurdere hvilken boldmaskine vi fremover kan tilbyde vores 
medlemmer. Vi tror vi har fundet løsningen, og maskinen vil blive sat frem i løbet af den 
kommende uge. 
 
Sidst men ikke mindst har vi fået nye stole i klubhuset til erstatning for de gamle, som var 
forvitret helt. 
 
Vi håber i synes om de nye stole, og er glade for at vi igen kan sidde ned. 
 
Af fremadrettede aktiviteter kan vi nævne at vi kører videre med vores Padel tirsdag, så 
længe vejret er til det. Til dem af jer, der endnu ikke har prøve at spille, skal i unde jer selv 
at få det prøvet – det er bare sjovt. 
 
Vi kører som sædvanligt videre med juniortræning over vinteren, og glæder os til næste år 
at igangsætte aktiviteter på ny, der selvfølgelig som tidligere nævnt, er afhængige af 
hænder der hjælper til. 
 
Lad os love hinanden, at vi igen næste år arbejder sammen for at gøre Jyllinge Tennis & 
Padel Klub til en af de bedste tennisklubber i Danmark hvad angår vores anlæg, vores 
sociale værdier, evnen til at tiltrække nye medlemmer og evnen til at forankre de nye i 
vores dejlige forening. 
 
Sidste men ikke mindst tak for en god sæson, god kamp til dem, der skal spille finale i dag 
og god fest til os, der skal deltage i årsfesten i aften, med håbet om at vi igen næste år 
kan tilbyde vores medlemmer faciliteter og events af absolut topkvalitet 
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