
 
Formandens beretning ved medlemsmøde i JTK – Jyllinge Tennisklub den 22. september 
2012. 
 
 
Kære medlemmer, så er vi igen nået til afslutningen af sæsonen udendørs, der som altid 
har budt på megen god tennis, og ikke mindst masser af hygge og socialt samvær. 
 
Året i bestyrelsen har først og fremmest været præget af den store ændring i JGI’s 
vedtægter samt forholdene omkring udbygning af vægttræningscentret. 
 
Vi var i foråret i tæt dialog med hovedbestyrelsen i JGI om ændring af JGI’s vedtægter. 
Der var interessenter med modsatte interesser, og det endte op med at vi på JGI’s 
generalforsamling skulle stemme om det fremlagte forslag fra JGI samt det fremsendte 
forslag fra bestyrelsen i Tennisklubben. 
 
Desværre endte den ordinære generalforsamling i JGI op i at det fremsendte forslag fra 
JTK ikke var blevet sat på dagsordenen. De var en ophidset stemning blandt JTK’s 
medlemmer som ved den ordinære generalforsamling var klart i overtal. 
 
Det blev derfor aftalt, at punktet udgik af dagsordenen, og at JGI måtte indkalde til en ny 
ekstraordinær generalforsamling, hvor ændring af JGI’s vedtægter blev behandlet. 
 
Den ekstraordinære generalforsamling i JGI blev som den ordinære et tilløbsstykke, ikke 
mindst fra medlemmer af tennisklubben. 
 
Formanden fra JGI foreslog af man afviste de to fremsendte ændringsforslag, og 
indstillede til JGI’s hovedbestyrelse at arbejde med et nyt og gennemskrevet 
ændringsforslag til vedtægterne. 
 
Det blev dog krævet fra medlemmer af JTK at man tog de to fremsendte forslag til 
afstemning, og glæden blandt vores medlemmer var stor, da JTK’s forslag blev stemt 
igennem. 
 
Der skal her lyde en stor tak til vores medlemmer for det store fremmøde og den klubånd 
der blev udvist. Tror der var flere der fik tårer i øjnene efter afstemningen. 
 
Det har heller ikke gået nogens næse forbi, at JGI vægttræning har udbygget deres 
lokaler, og at pladsen omkring byggeriet er ganske beskeden. Der er derfor rettet 
forespørgsel til vores bestyrelse om muligheden for at afgive et hjørne af bane 1. 
 
Det har vi i bestyrelsen klart afvist, under hensyntagen til at banerne må flyttes, hvis der 
skal være mere plads omkring det nye byggeri. Heldigvis er alle i og omkring Jyllingehallen 
interesseret i at få vores tennisbaner flyttet, hvorfor Claus Larsen som inspektør i 
Jyllingehallen, har fremsendt ansøgning til Roskilde Kommune for at få flytning af vores 
bane 1 og 2 på budgettet for 2013. 
 
Det er derfor med stor gælde at jeg til en start kan fortælle, at pengene til flytningen er sat 
på budgettet for år 2013, men at vi stadig afventer at budgettet godkendes. Godkendelsen 
sker på byrådsmødet i midten af oktober. 
 
Såfremt det vedtages, er det derfor en spændende år vi går i møde, hvor der vil være 
store anlægsarbejder, og som forhåbentlig ender op i 4 nye baner – alle med lys. 
 



En anden stor glæde vi har været endnu en succes med tennisturen til Tyrkiet, som igen i 
år slog rekord. 
 
Det er absolut en af årets højdepunkter, og jeg kan kun anbefale de medlemmer som 
endnu ikke har været med, at skynde sig og tilmelde sig på hjemmesiden. 
 
Her skal også lyde en stor tak til John, som har stået for planlægningen igennem SPIES 
der også er en af vore gode sponsorer. 
 
I tilknytning hertil skal lyde en stor tak til alle vores sponsorer, som har ydet støtte til JTK i 
året der er gået. 
 
Det er derfor også en stor glæde at vores sponsor Arbejdernes Landsbank har etableret 
filial i Jylling Centret, så både banken og vi kan få endnu større glæde af sponsoratet i 
årene fremover. 
 
Elles har året budt på ny bookingportal, som ikke mindst har lettet arbejdet for Kresten, 
idet alle aktiviteter betales kontant med kort, hvorefter bogføringen sker automatisk. 
 
Det et mit indtryk, at systemet efter nogle opstartsproblemer hos mange af os, er kommet 
godt i gang, og at de fleste af os nu er fortrolige med det. 
 
Og så er vi kommet til den mere alvorlige del af beretningen. 
 
Det har næppe gået nogens opmærksomhed forbi, at jeg har skrevet en mail rundt, hvor 
jeg opfordre Jer til at melde jer til at tage del i og overtage det videre arbejde med at drive 
vores dejlige tennisklub videre. 
 
Vi har i den nuværende bestyrelse tilsammen siddet i 29 år, og metaltrætheden har derfor 
indfundet sig, hvorfor vi har besluttet at vi skal have skiftet til nye og friske kræfter. 
 
For mig selv har jeg måtte erkende, at et stort arbejdspres har medført at helbredet ikke 
helt har kunnet følge med. 
 
Jeg har derfor måttet erkende, at det er på tide at tænke på sig selv og helbredet og lade 
andre tage over. Jeg skal derfor bede til, at der er nogle af Jer, der melder sig under 
fanerne til at videreføre den. 
 
Jeg forsætter gerne som menigt bestyrelsesmedlem et år mere, så at vi får kørt de nye 
medlemmer ind, så alt kan køre videre i samme gode gænge. 
 
Vi har derfor besluttet på vores sidste bestyrelsesmøde, at Peter, Henrik, Kresten og Jeg 
forsætter i bestyrelsen ét år mere, så ingen bliver kastet ud i en opgave uden nogen hjælp. 
 
Henrik Taisbak, har valgt at trække sig allerede i år, og der skal derfor lyde en stor tak til 
Henrik for det store arbejde han har ydet i bestyrelsen. 
 
Der skal derfor vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer i år, hvoraf de 2 er en udvidelse af 
bestyrelsen. Den ene af de 2 nye medlemmer skal derfor vælges som formand, så at 
vedtægterne kan overholdes. Jeg kan dog her love, at jeg skal gøre mit bedste for at støtte 
op omkring den nye ”formand”.  
 
Til slut vil jeg gerne, minde Jer om at JTK i år har 40 års jubilæum, eller i hvert fald tæt på. 
 



Jeg vil her gerne bruge lidt tid på at se tilbage på JTK’s historie. JTK blev indmeldt i JGI 
den 14. April 1972. Der blev dog først afholdt stiftende generalforsamling den 7. februar 
1973, hvorfor vi vel må antage at JGI har 40 års jubilæum den 7. februar 2013. Jeg synes 
dog at vi allerede nu skal hæve glasset og råbe stort hurra for JTK og de første 40 år. 
 
I den forbindelse vil jeg gerne henlede opmærksomheden på denne gamle bog, der 
indeholder referater fra den første tid i JTK. Den er absolut et ”kik” værd, hvor jeg vil lade 
den ligge resten af dagen til gennemsyn.  
 
Sidst men ikke mindst, vil jeg sige tak for en god sommersæson, med ønske om en god 
dag på anlægget og en god fest i aften for dem som er tilmeldt. 
 
Herefter vil jeg overlade ordet til mine kære kollegaer i bestyrelsen. 
 
 
Per Schjølin 
Formand 
 
  
 


