
Formandens beretning ved medlemsmøde i JTK – Jyllinge Tennisklub den 17. september 
2010. 
 
Fremlagt af næstformanden, Peter Sparholt  
 
 
Kære tennisspillere, først og fremmest skal jeg beklage at jeg ikke i år selv har mulighed 
for deltage på vores medlemsmøde. Jeg er desværre blevet arbejdsramt, men har trygt 
overladt til beretningen til næstformanden. 
 
Det er igen blevet efterår selvom nogle af os måske mener det har været efterår siden 
april hvor vi startede sæsonen – det har i hvert fald været vådt ! 
 
Heldigvis har vi nu fået omlagt alle de 4 baner ved klubhuset, så de kan klare en del 
nedbør inden de må give fortabt. Det har betydet, at vi trods det til tider meget dårlige vejr, 
alligevel har kunnet spille tennis de fleste dage. Der skal derfor lyde en tak til HP 
tennisanlæg for et godt stykke arbejde med baner og dræn. 
 
Tennisåret startede som de sidste 3 år tidligt for en del af vores medlemmer, da mange af 
os drog til Tyrkiet i starten af april, til en forrygende uge med tennistræning, hygge og 
shopping. Det glæder mig at vi hver gang vi kommer rundt til forskellige klubber eller 
deltager i samlinger med tennisfolk, kan berette om at vi formår at arrangere ture, hvor op 
mod 25% af klubbens medlemmer deltager. 
 
Jeg håber at vi næste år kan opnå en lige så god tilmelding, måske endda større ! Og jeg 
ved at Henrik Sørensen og resten af holdet, der står som arrangør af næste års 
tennisrejse, vil gøre alt for at vi igen til næste år kan få en fantastisk tur.  
 
Det er ganske unikt, og noget jeg som formand er utroligt stolt af og mener vi absolut skal 
bruge til at bygge videre på den gode udvikling, vi har været inde i. Jeg er glad for at 
kunne konstatere, at vi i JTK ikke alene fokusere på det sportslige, men også stiller store 
krav til det sociale samvær. Jeg er sikker på at det også betyder, at vi har nemmere ved at 
integrere nye spillere, når de oplever den gode stemning der er i JTK – Lad os love 
hinanden at vi passer på den, så den ikke forgå. 
 
Hvad angår vedligeholdelsen af vores tennisanlæg, har vi igen i år måttet entrere med 
firmaer udefra, da Roskilde Kommune kræver at der indleveres bilag for at kunne får 
udbetalt tilskuddet til klargøring. Det betyder at vi selv slipper for den grove del at 
klargøringen af banerne, men der er stadig en del at se til. 
 
Det var derfor en stor glæde at få et bane udvalg op at står, som har påtaget sig opgaven 
med at passe anlægget i løbet af sæsonen. Desværre er det et stort arbejde, at da 
gennemsnitsalderen udvalget er på den rigtige side af 60 år, er der altid plads til en til. 
 
Det er et stort arbejde af holde et tennisanlæg, og det er en tvingende nødvendighed, at 
der er flere om opgaven, for at vi kan bibeholde den gode standard vores anlæg har. Hvis 
der derfor skulle være medlemmer, som ”brænder” efter at gøre en frivillig indsats, så meld 
Jer under fanerne hos Ole Jensen, som styrer tropperne med ”hård hånd”. 



 
Men året har ikke bare været lutter idyl, som det nok er de fleste bekendt, har vi siden 
foråret være i dialog med hovedbestyrelsen i JGI om en udmelding af fællesskabet. Der er 
for at sige det pænt divergerende meninger om vores muligheder for at træde ud af JGI 
sammenslutningen, og det er ingen hemmelighed at vi et bestyrelsen er stærkt utilfredse 
med den måde hvorfor samarbejdet fungere. 
 
Kresten vil senere på mødet forelægge de økonomiske konsekvenser ved medlemskabet 
af JGI,  
 
Jeg synes også det mere end ærgerligt, at en klub som vores med et medlemstal på ca. 
300, skal subsidierer andre klubber under JGI, som er langt større og med op til 3 gang så 
mange medlemmer – det er simpelt hen ikke rimeligt. 
 
De penge tilhører rettelig JTK, og bude stilles til rådighed for JTK så de kan arbejde i 
klubben og være med til at skabe endnu bedre rammer for tennissen i Jyllinge. 
 
 Jeg er ikke i tvivl om at formanden for JGI, senere på mødet vil argumentere for de 
mange fordele der opnås ved et medlemskab af JGI. Jeg må desværre sige, at jeg efter 
nogle år i skyggen af JGI, desværre har svært ved at få øje på dem i forhold til JTK. 
 
Jeg vil derfor indgående bede Jer om at støtte op om bestyrelsen i vores bestræbelser på 
at frigøre JTK fra JGI. 
 
Træningen i Jyllinge tennisklub har som, fristes man næste til at sige, også i år været fuld 
af udfordringer. Vi har igen i år måtte sige farvel til vores hovedtræner, men har heldigvis 
fået mulighed for at starte et samarbejde med Zsombor. 
 
Det er ingen hemmelighed, at samarbejdet med Zsombor er en satsning vi har valgt at 
gøre i bestyrelsen, ikke f.s.v. angår Zsombor der er utroligt vellidt for sit arbejde, men fordi 
det er første gang vi i Jylling Tennis Klub har ansat en træner på fuld tid.  
 
Nu kunne flere nok spørge om hvorfor vi har taget dette skridt. Til forklaring hertil kan jeg 
fortælle, at vi tror på, at vi ved Zsombor’s indsats kan tække endnu flere tennisspillere til 
JTK, herunder ved samarbejde med skoler og fritidsklubber, ligesom vi håber på at kunne 
stoppe noget af det udløb fra tragten i form at børn og unge der stopper med at spille 
tennis, som vi hvert år oplever. 
 
Jeg er fuld af overbevisning til at Zsombor i den kommende sæson vil kunne bidrage til at 
vi får en masse nye spillere, og ønsker ham velkommen i klubben og held og lykke med 
arbejdet som cheftræner hos os. 
 
I det forbindelse skal der også lyde en stor tak til vores junior trænerteam, som engageret 
har været med til at gøre det sjovt at spille tennis i JTK. 
 
Det er også en stor glæde at kunne konstatere, at vi i år trods en mindre nedgang fra 
sidste år, er helt oppe på 32 tilmeldte til aftenens klubfest. Heller ikke i år kan vi holde det i 



klubhuset, hvorfor vi igen i år er glade for at kunne låne beboerhuset i Hasselparken i 
aften. 
 
Til slut skal jeg også huske at takke vore sponsorer, nye som gamle, men der er plads til 
langt flere sponsorer, så kender i virksomheder hvor ”pengene hænger løst” er der altid 
plads til et skilt mere. 
 
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 


