
Formandens beretning ved medlemsmøde i JTK – Jyllinge Tennisklub den 13. september 2014. 
 
 
Kære medlemmer, så er vi igen nået til afslutningen af sæsonen 2014 udendørs. 
 
Sæsonen 2014 har været beriget med en fantastisk sommer, som har gjort det nemt at finde godt vejr til at 
spille masser af tennis. Der er som altid blevet budt på megen god tennis, og ikke mindst hygge og socialt 
samvær. 
 
En anden stor glæde har været endnu succes med tennisturen til Tyrkiet, som igen i år viste sig for sin 
bedste side med inspirerende tennistræning beriget med hele 5 trænere og mange timer sammen med 
gode venner. Vi glæder os til endnu en tur til næste forår og takker samtidig Henrik Sørensen for arbejdet 
med at arrangere turen. 
 
Det er absolut en af årets højdepunkter, og jeg kan kun anbefale de medlemmer som endnu ikke har været 
med, at tilmelde sig næste gang, der er mulighed for det. 
 
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. 
 
Efter hjemkomsten fra Tyrkiet, var vi i bestyrelsen spændte på at skulle starte den første hele sæson op 
med vores nye anlæg. 
 
Det var jo håbet, at vi med de nye baner fik mulighed for at tiltrække endnu flere tennisspillere til vores 
dejlige klub.  
 
Det har desværre vist sig, at tilstrømningen af nye medlemmer desværre udeblev. Vi er derfor til stadighed 
under pres for at holde vores medlemstal, og vi arbejder hårdt i bestyrelsen for at imødegå en 
medlemstilbagegang. 
 
Det har dog ikke helt kunne undgås, men senior medlemstallet er heldigvis nogenlunde intakt, mens 
antallet af juniorer er faldet markant. 
 
Man kunne måske her få den mistanke, at det skyldes at vi i foråret tog afsked med Zombor, som var vores 
fuldtidstræner. Tilbagegangen på juniorsiden var dog allerede sket inden Zombor stoppede, hvorfor det er 
andre faktorer der spiller ind. Vi skal derfor tænke anderledes, for at få en øget tilgang af juniorer i årene 
fremover. 
 
Det er derfor mit håb, at det er muligt at aktivere endnu flere forældre, som sammen kan være med til at 
skabe en juniorafdeling med højt aktivitetsniveau og mange spændende timer for både børn og voksne. 
 
Endnu et tiltag er vores aftale med Jyllinge Skole, hvor Jeanet har gjort en stor indsats, for at få en aftale 
med skolen på plads under den nye skolereform. 
Det har udmøntet sig i en aftale hvor hele 3. Klasse årgangen bestående af ca. 100 børn, kommer ned 2 
gange om ugen og får undervisning i tennis. 
 
Det er vores håb, at en del af disse elever vil blive så fanget af tennis, at de melder sig til skumtennis til 
vinter, og vil fortsætte når vi igen kommer udendørs. 
 
En stor tak skal lyde til Jeanet, som har arbejdet målrettet for at få aftalen med skolen på plads. 
 
Efter Zombor’s skifte til Ølstykke Tennisklub, har vi igen kunnet sige velkommen til Hans Jørgen. Hans 
Jørgen har stået for træningen af de bedste juniorer og de voksne nybegyndere. 
 



Det er nu altid hyggeligt at have dig på besøg i klubben Hans Jørgen, selvom vi nok aldrig får gjort dig til en 
hel Jyllingedreng. 
 
Det at vi sagde farvel til Zombor har til gengæld betydet, at vi har sparet en del udgifter til træning, og at vi 
derfor ser ud til at få et godt regnskab, som vore dygtige kasserer Lone senere vil berette om.  
 
Til slut skal lyde en opfordring til alle medlemmer om at bakke op om de opgaver, som uddelegeres af 
bestyrelsen. 
 
Vi kan ikke drive en tennisklub med den størrelse vi har, uden at alle giver en hånd med i ny og næ. Senest 
har der været forsøgt indkaldelse til at male klubhuset udvendigt, desværre med meget, meget ringe 
tilslutning. 
 
Det er forståeligt, at man som medlem, når man har betalt kontingentet, mener at det ikke skulle være 
nødvendigt at bruge tid på vedligeholdelse m.m. Som eksempel løber en maling af klubhuset, hvis det skal 
gøres af en maler, desværre op i et beløb på kr. 35.875,-.  
 
Et stort beløb, som ved hjælp fra medlemmerne, vil kunne reduceres til et par tusinde kroner, og sikre at vi 
kan bruge pengene på udvikling af klubben i stedet for at entrere med eksterne håndværkere. 
 
Min bøn til Jer som medlemmer er derfor, at gøre den ekstra indsats. Hvis alle løfter i flok, vil hver enkelt 
kunne nøjes med ganske få timer. 
 
Når man sådan tænker på begivenheder, der er sket hen over sommeren, kan det heller ikke undgås at man 
tænker på den aften i starten af Juli, hvor Jyllinge Hallerne brændte. Hallerne har i årtier været 
samlingspunkt for mange mennesker og sportsgrene i Jyllinge.  
 
Jeg tror det gjorde ondt i enhver Jyllingeborger, at se hallen brænde.  
 
Heldigvis kom ingen slemt til skade, og der forestår nu en stor opgave i at få projekteret genopførelsen.  
Derudover mangler stadig at få afsluttet sagen hos forsikringsselskaberne og entreprenøren, som var skyld i 
at branden opstod. 
 
Det betyder til gengæld også, at vi har en unik mulighed for at tilbyde JGI’s og hallens brugere at prøve at 
spille tennis.  
 
I tilknytning hertil har vi gjort os nogle tanker i bestyrelsen, som vi kommer tilbage til under punkt 4, der 
omhandler aktiviteter for det kommende år.  
 
 
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  
Jyllinge Tennisklub 

 
  
 


