
Formandens beretning ved medlemsmøde i Jyllinge Tennis og Padel Klub,  
lørdag den 21/9-2019. 
 
Kære tennis- og padelspillere, så gik der endnu et år, med en masse god tennis og padel 
og et seniorhold der skal spille divisionstennis på et endnu højere niveau. Stort tillykke til 
vores førstehold og det flotte resultat – det er utroligt flot af en klub på vores størrelse at 
have et seniorhold med så høj en placering. 
 
Med mødet her nærmer slutningen på sæsonen sig også. Vi glæder os som sædvanlig til 
at se nogle gode tenniskampe ved finalerne til klubmesterskabet efter mødet her, og til en 
god fest i aften med god mad, vin og dejligt selskab med gode venner, for dem der har 
tilmeldt sig. 
 
Det er også tiden i efteråret, til at reflektere over hvad der er sket siden sidste 
medlemsmøde. 
 
Vi har i bestyrelsen igen i år arbejdet med tiltrækningen af nye medlemmer, som kan 
danne grundlag for en forsat god økonomi og bæredygtig tennisklub Vi har heldigvis også i 
år kunnet tiltrække ny medlemmer både til tennis og til padel. Desværre står det kun mål 
med de medlemmer som forlader klubben, og medlemstallet er derfor stort set uændret i 
forhold til sidste år. 
 
Katja tog, som i ved, stafetten op som juniorformand sidste år, og har ydet en 
beundringsværdig indsats, for at få juniorafdelingen til at køre og forsætte den positive 
udvikling.  
 
Men ingen junior afdeling uden træning, og også i år har vi udbudt træning på flere 
niveauer og til forskellige aldersklasser. Vi har ikke i år haft helt den samme efterspørgsel 
efter vores træningstilbud, specielt til vores seniorer, og vi må sande at det har kostet dyrt, 
som I senere vil kunne se af regnskabet. 
 
Elllers har året været præget af de samme aktiviteter som vi plejer at afholde. Vi startede 
sæsonen op med den årlige tennisrejse, som i år gik til Kreta. Et dejligt hotel og en 
fantastisk tennisuge. Derfor har vi også næste år budt ind på samme hotel, og det glæder 
os at se, at vi til næste år bliver endnu flere deltagere. 
 
Tennissportens dag var der blev afholdt i starten af maj, var en dag med mange 
besøgende og afstedkom også flere nye medlemmer. 
 
Derudover har vi kørt torsdagsmix og tennis & gril, alt sammen noget Stig kan fortælle 
mere om. 
 
Det er nok helle ikke gået nogens næse forbi, at vi har jævnligt besøg af en flok unge 
mennesker, som bruge vores overdækkede terrasse som festplads i de sene aften og 
nattetimer. 
 
Det er helle ikke nogen hemmelighed, at det ikke er altid at området efterlades i samme 
stand som da de kom. 



For at forsøge at udgå at det skal udvikle sig yderligere, har vi i bestyrelsen besluttet at 
investere i et nye alarmanlæg, som indbefatter videoovervågning. Det betyder 
forhåbentlig, at vi kan indsamle optagelser af de hærværk og anden adfærd, som vi gerne 
er foruden. 
 
I samme forbindelse er nøglen i døren udskiftet med en nøglebrik, så det fremover kun er 
nøglebrikken, der giver adgang til klubhuset. 
 
Det er vort håb, at videoovervågningen vil kunne mindske de gener, som vores uanmeldte 
besøgende giver, så vi fremadrettet kan have blomsterkrukker og møbler stående i fred. 
 
Som I ved, skal vi i år tage afsked med 2 mangeårige medlemmer af bestyrelsen. Lone har 
efter 8 år som kasserer valgt, at det nu var tiden at stoppe, for at overlade posten til en ny 
kasserer. 
 
Stig har ligeledes efter mange år og efter at have bestridt flere poster, valgt at trække sig, 
for at lade nye kræfter komme til. 
 
Som I ved, har jeg skrevet ud til alle medlemmer, i håbet om at der var medlemmer, der 
ville yde en indsats og være med til at drifte vores tennis- og padel klub. 
 
Heldigvis har en af vores trofaste støtter, meldt sig under fanerne som kasserer, og jeg 
kan med stor glæde fortælle, at Kenni har tilbudt at ville stille op som kasserer. Jeg håber 
derfor at der vil være fuld opbakning til Kenni, når vi skal stemme. 
 
Desværre har vi ikke fået indikationer fra andre medlemmer, og det betyder, at vi mangler 
kandidater til posten som senior- eller juniorformand og til baneformand. 
 
Det er poster, som vi i bestyrelsen mener er vigtige at få besat, og udmelding herfra vil 
være, at såfremt vi ikke får posterne besat, vil der blive indkaldt til nyt medlemsmøde jf. 
vedtægterne, hvor posterne til bestyrelsen så igen skal på valg. 
 
Jeg håber derfor, at der blandt vores medlemmer eller forældre til vores juniormedlemmer 
er kandidater, der har mod på at hjælpe med udviklingen af juniorafdelingen og sikre 
klubbens fremtidige drift.  
 
Til slut vil jeg endnu engang opfordre til at I benytter jer af de aktiviteter der udbydes og 
ønsker jeg på gensyn som medlemmer af Jyllinge Tennis & Padel Klub næste år. 
 
Per Schjølin 
Formand 
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