Formandens beretning 2020
Velkommen til generalforsamling nr.120 i Gentofte Tennisklub.
Desværre er Peter Iversen og Benedicte Howitz Bardram forhindret i at deltage pga. udlandsrejse
og arbejde.
Jeg vil igen i år holde en samlet beretning fra bestyrelsen. Så jeg håber I har taget en sandwich og
fyldt glasset for jeg kommer til at tale i et stykke tid J
Medlemsskaren i GTK
385 fuldtidsmedlemmer
71 formiddagsmedlemmer
266 juniorer
9 frimedlemmer
23 passivemedlemmer
36 gæstemedlemmer
Dette giver et samlet medlemstal på 766.
Herudover har vi venteliste på junior og senior medlemmer.
Junior: 41
Senior: 33
Klubben har i året 2019 opnået et overskud på kr. 4.388, Kassereren Ole Frølich Jensen vil gennemgå årsregnskabet 2019 og budgettet for 2020.
Afvigelserne i forhold til budget er på den positive side højere træningsindtægter samt højere
kommunale tilskud. Begge afvigelser modsvares helt eller delvist af højere omkostninger til
træningen samt til opførslen af de to nye Red Plus baner.
Året 2019 har været et blandet år for GTK – der har været opture og nedeture – ligesom i en
tenniskamp. Man føler sig klar til kamp og er velforberedt men så sker der noget helt andet end
det man havde trænet.
Jeg vil gerne starte med at mindes vores afdøde Klub inspektør og æresmedlem Jan Nielsen og
bede om et minuts stilhed.
Fællesskabet og det sociale live i klubben er stadigvæk højt prioriteret i klubben uanset niveau,
alder og køn. Og at vi efterlever klubbens formål paragraf 2 som er at spille tennis, og med
udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udbrede kendskabet til sporten.
Endvidere er formålet at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i
klubben. Med dette in mente vælger vi bl.a. tilbyde 1 times tennis om ugen selvom dette ikke er
rentabel for os, men det er vigtigt at alle kan have mulighed for at spille og være en del af klubben.
Vi holder åbenhus for de helt små og skolerne og kommer til at afholde åbne sommercamps. Vi er
i den meget privilegeret situation, at vi har både Elite spillere, Davis Cup spillere, Fed cup spillere,
junior spiller, mini spillere, motionister, veteraner, nybegynder, GOBY spiller, mandagspiger og

tirsdags ladies. Hele denne skønne blanding af mennesker er med til at forme klubben og skabe de
gode sociale relationer og resulter på banen. Bestyrelsen arbejder ud fra at alle skal kunne komme
til at spille tennis og at det er kærligheden til tennis der driver klubben.
Nogle af årets begivenheder
Fastelavn blev afholdt i klubben, med mange skønne udklædninger og der blevet slået katten af
tønden på vores helt egn GTK stil – kig forbi nu på torsdag.
Årets standerhejsning blev afholdt i april. Bestyrelsen og ansatte hjælp til for at få anlægget klar til
den store dag, hvor de nye istandsat baner 5 + 6 skulle indvies med borgmesterens
tilstedeværelse. Dagen blev en succes med musik ud over anlægget, uddeling af hæderspriser,
spisning fra Home pølsevognen, tilbud fra Head og JacCompnay, turnering og indvielse af det nye
redplusbaner med borgmesteren Hans Toft i spidsen. En festlig dag. Dette års standerhejsning er
d. 2. maj – vi glæder os til at se jer alle. Vi forventer dog at åbne banerne noget før dette.
I starten af august afholdt klubben den årlig sommer-fest med tryllekunster – som forvirrede os
alle godt og grundigt – der var god mad fra KØD og det blev endnu en dejlig aften i klubben.
Årets julearrangement, som klubben afholder i december, fandt sted igen i år. Det velbesøgte
arrangement med omkring 200 medlemmer var en fest. Teateroptræden med eventyrteatret og
deres flotte opsætning, flotte præmier til bingo, klippe klister, pyntning af juletræ og Maria og Bo
der med frivillige serverede gratis flæskestegssandwich til alle deltagere.
På medarbejder siden er der i år også sket ændringer både på trænerstaben og på klubkontoret.
Da Jan Nielsen gik bort, mistede vi en kæmpe ildsjæl i klubben, Jan havde en finger med i det hele
og havde det helt store overblik over klubben. Både i relation til medarbejder, kommunen,
medlemmer og naboer. Jans bortgang er et kæmpe tab for os alle. På bagrund af dette trådte
bestyrelsen ind i den daglig drift og vi var nødt til at kigge på en omstrukturering i
medarbejderstaben for at opretholde den daglig standard. Det resulteret i at vi var desværre
nødsaget til at opsige to medarbejder og starte en proces for at finde en samlende kub manager.
Efter flere samtaler med forskellige kandidater valgte vi at ansætte Mette Kokfelt. Mette kommer
med sine mange års erfaring fra kommunikationsbranchen og har drevet sin egen virksomhed.
Velkommen til Mette. Hils på Mette. Vilkårene for klubben omkring Jans bortgang og balancen
mellem administration og træning havde også indvirkning på ansættelsen af Theis Nielsen som
ankerpunkt og støtte for trænerne. Velkommen til Teis. Hils på Teis.
Desuden valgte Morten vores anlægs ansvarlig at opsige sit job da han og familien havde købt et
nyt hus som skulle istandsættes. Da Morten og Jan ikke længere var tilstede og kunne begge holde
øje med anlægget begyndte det at halte med vores og grønne områder – der blev afholdt et møde
med gartneren, for at få rettet op på anlægget. Derefter valgte at indgå en aftale med Flemming
Hansen som har mange års erfaring med grusbaner – og sammen kan Mette & Flemming igen kan
have fokus på vedligeholdelse af anlægget.
Nye Baner og vedligeholdelse
Det gik stærkt efter sidste år generalforsamling – Jan og bestyrelsen tog fat i kommunen og
sammen fik vi sat projektet med de nye baner i gang. Det skulle gå stærkt for at de kunne stå klar

til sæsonstart slut april. En stor tak til Jan, JacCompany og kommunen for at det hele gik op i en
højere enhed – selv når der var udfordringer med det eksisterende dræn, som var skyld i at
banerne har stået under vand. Så fik vi hurtig aftalt et møde og en løsning kom på plads så
arbejdet ikke skulle gå i stå. Som altid med nye baner er der en periode hvor de skal sætte sig. Så i
starten var de en anelse bløde men de er blevet bedre og bedre, som tiden er gået. Banerene er
ikke blevet lukket, men holdt åbne og det har øget vores banekapacitet hen over vinteren. Vi har
oplevet at medlemmerne har kunne spille hen over julen og stort set alle weekender - som ikke er
druknet i vand - har der været medlemmer på banerne. Så det er vi meget tilfredse med. Desuden
er banerne blevet godkendt af DTF til holdkampe. Vi har desuden haft besøg af flere sjællandske
klubber som har vist deres interesse i de nye baner – bl.a. Karlebo som har også fået en ny bane.
Tillykke til dem.
Vi arbejder stadigvæk løbende på andre projekter som vil gavne klubben og alle medlemmerne. Vi
har et projekt med at få lys på banerne 3-4, som ville kunne forlænge spilletiden hen over
sæsonen selvfølgelig med respekt for vores naboer, et projekt om at udvide klubhuset så vi kan få
et styrketræningsrum, som vil være tilgængelige for alle medlemmer og dermed kunne tilbyde
Yoga hold – styrke træningshold til alle klubbens medlemmer. Renovering af de to klubkontorer så
de bliver tidsvarende og giver den nødvendige arbejdsro som der er behov for.
Vi har også arbejdet intenst på at skaffe flere indendørs baner til tennis. Dette er et større projekt
og vi kan på nuværende tidspunkt fortælle at der kommer ikke til at ligge flere indendørsbaner på
skolevej – men det skal ikke stoppe os. Vi har været til mange møder og i dialog med kommunen
omkring at tennis mangler indendørs kapacitet, kommunen er lyd hør og har selv undersøgt
brugen af al indendørs kapacitet i kommunen – tennis ligger ekstremt højt i belægning – næsten
100%. Tennis er en prioriteret sportsgren i kommunen. Vi har derfor skulle tænke nye tanker og
ideer til hvordan vi kunne løse dette problem. Så vi har taget initiativet til projektet Gentofte
Tennis Center. Vores tanke er at gå sammen alle klubber i kommunen og få bygget en multi-hal
med tennis i centrum. SIF har underskrevet en fælles hensigtserklæring, HIK meldte ud at de ikke
var interesseret, men der er nu åben for dialog igen. Vi har arbejdet sammen med DGI og deltaget
i møder med kommunen hen over året og der er en meget positiv indstilling fra alle. Vi har også
præsenteret et forsalg til kommunen som er blevet modtaget positiv og vi er i dialog omkring
beliggenheden af et multi-hal med tennis i centrum placeret i kommunen. Men vi afventer
placeringen af den nye svømmehal før vi kan komme videre.
Stor succes med at frigive en ekstra time på vores indendørs bane. I løbet af sæsonen ville de
resterende timer blevet frigivet til løssalg. Dette har været en succes og givet muligheden for at
ikke kontrakthaver har kunne spille i løbet af ugen. Det har været positive tilmelding fra mange
medlemmer og vi arbejder videre på denne løsning til næste indendørs sæson.
Bestyrelsen er bekendt med, at det ikke er alle, der er tilfreds med den løsning, men bestyrelsen
har valgt at lytte til det flertal af klubbens medlemmer, der ønsker adgang til at spille hele året, og
med klubbens formålsparagraf in mente har bestyrelsen valgt dette tiltag.
Junior og Senior

GTK har endnu engang kunne levere spillere til de danske landshold på såvel junior- som
seniorsiden. Vi er stolte over, at GTK er repræsenteret på både junior U12 og U14 landsholdet,
damelands holdet, Fed cup og herrelands holdet, Davis cupholdet.
I år har klubben sendt yderligere 1 spiller på college i USA. Så følgende GTK spiller er nu på College
Christian Sigsgaard, August Holmgren, Frederik Bau-Madsen, Helena Francati, Sofie Aamot
Mønster, Ida Krause. At vi kan medvirke til at unge mennesker får betalt uddannelse i USA via de
tennismæssige kompetencer, som vi har givet dem, er vi stolte af. Spillerne føler en stor
tilknytning til GTK og bringer erfaring med hjem, som kan være til inspiration for de yngre
medlemmer.
Som nævnt tidligere har det været et rigtig godt år med de sportslige resultater for klubben –
Veteran DM inde Herredouble
2019 HD 45+: Allan Larsen, Thomas Schrøder
Veteran DM ude Single Herrer+40
2019 Ole Frølich-Jensen
Veteran DM ude Mix +45
2019 Estelle Dehn-Christoffersen (med Christian Mikkelsen, HIK)
2019 Europamesterskaberne Herresingle: Kasper Warming (Guld) (pt. nr. 10 i Verden for +45)
DM ude 2019
I herresingle: Christian Sigsgaard (August Holmgren nr. 2 og Philip Ørnø nr. 3)
I mixdouble: Maria Jespersen og Christian Sigsgaard
I herredouble: Andreas Boers og Philip Ørnø
U12 HD: August Brostrøm Poulsen (makker: Lucas Christmas-Møller, KB)
DM for hold inde Guld Pigerne: Eva Dyrberg, Helena Francati, Divine Dasam Nweke, Emilie
Francati, Maria Jespersen og Ivona Sfreja, Isabella Kierkegaard, Sofie Boers
DM for hold U18 Drengene: Sebastian Grundtvig, Oskar Brostrøm Poulsen, David Francati, Arthur
Leonhard Linck, Jens-Ulrik Nygaard
UM indendørs 2019 i HRT
U14 HD: Conrad Frahm, Lucas Ramm-Larsen
Der har I løbet af året også været afholdt mange sociale aktiviteter for junior, der har været intern
skum turneringer, pizza/tennis aftener, Fastelavn, Playstation FIFA-turnering. Det vil vi gerne takke
trænerteamet, ungdomsudvalgt og de frivillige forældre som står bag.
Igen i år har der været afholdt Never2late træning med udsolgte hold og fest, der har været
afholdt GOBY-turnering og kåret en GOBY-mester, mandagspigerne spiller og tirsdag damer nyder

et enkelt glas champagne efter deres spil. Veteranhold spiller holdkampe fredag aften og i
weekenden. En stor tak til jer alle – det er så dejligt med så meget liv i klubben og det har
Borgmesteren også bemærket under DH slutspillet i HIK. ”Det er så fantastik at I kan stille med så
mange mennesker, jeg er helt i tvivl om hvis anlæg det er I spiller på og der er så en speciel
stemning i GTK, fordi I vil hinanden på kryds og tværs”.
Vi arbejder også løbende på at kommunikere alle disse tilbud og aktiviteter ud til alle medlemmer
- jeg vil bede jer om at tjekke jeres oplysninger engang i mellem når I booker baner.
I den forbindelse vil jeg opfodre jer til at have tålmodighed omkring svar tid på mails fra både
klubkontoret og trænerkontoret – nu til dags forventer vi alle sammen svar tid med det samme –
det kan ikke altid lade sig gøre, vores træner er ansat til at træne tennis og skal helst være på
banen så meget som muligt og vores kontor arbejder benhårdt på at få det hele til at gå op. Så
have tålmodighed jeres mails skal nok blive besvaret men bare ikke inden for 5 min. Og jeg vil altid
opfodre jer til at komme ned og spørge eller snak med os. Det er hyggeligt at sætte ansigt på.
Derudover har vi lanceret den nye hjemmeside på gentoftetennisklub.dk – den har været live
siden nytår. Vi har dog valgt ikke at lukke den gamle hjemmeside ned, da det blev for tæt på
indkaldelse til generalforsamling – så vi vil i løbet af marts lukke den gamle side ned og fører
trafikken over på den nye side. Den er bygget så vi selv kan vedligeholde den og har en større
frihed i forhold til at kunne tilføje nye sider mm. Vi vil også i år få opdateret vores halbooking
system.
Bestyrelsen er aktive i dialog og deltager i møde med kommunen, DGI, DTF og Tennis Øst. Vi har
her i efteråret haft besøg af DTFs formand Henrik Thorsø og Tennis ØST bestyrelse.
Bestyrelsen har løbende igennem året arbejdet med at søge ekstra midler til de mange gode
aktiviteter. Vi har søgt både hos kommunen, DGI og diverse fonde.
Bestyrelsen har også haft møder med vores naboer og kommunen omkring vores naboskab. Der er
blevet lyttet og handlet på nogle af de enkelte ønsker, som er kommet frem. Der arbejdes på en
plan for hvordan vi kan sikker at der ikke bliver kørt for stærkt ned ad Skolevej. Jeg vil gerne
opfordre alle til at ta’ hensyn til vores naboer både udenfor og når man er på banen – husk at
vande banerne inden der spilles – det holder på grusset, ta’ cyklen ned i klubben – så er man
opvarmet og klar. Husk at tage hensyn i forhold til unødvendig larm.
Der skal lyde en stor tak til kommunalbestyrelsen og borgmesteren for et fortrinligt samarbejde.
Tak til kommunens embedsværk for en god og positiv dialog og behandling af vore ansøgninger og
henvendelser. Vi er taknemmelige for samarbejdet med kommunen, og vi er bevidste om, at dette
skyldes de flotte sportslige resultater, som sætter Gentofte på det idrætslige kort samt de mange
aktiviteter, som bliver tilbudt ALLE klubbens medlemmer. Bestyrelsen er opmærksom på, at vi som
klub skal bære vores del af omkostningerne for at leve op til den kvalitet, som er nødvendig, og
som klubben og kommunen fortjener.
En tak til de medlemmer som gør klubben til et dejligt tilholdssted for andre end dem selv. Her
tænkes på de medlemmer som arrangerer junior events, Gobi, holdkaptajner, Mandagspiger,

ladies, motionist hold og alle de, som frivilligt er med til at få fællesskabet i klubben til at fungere.
Tusind tak for jeres indsats.
En tak til vores sponsorer Sparekassen Kronjylland, Home, Head, Coolsport, JacCompany som alle
er med på de tiltag som vi sammen finder ud af at afholde.
En stor tak til trænerteamet som med deres energi, positiv indstilling og altid villighed til at søge
nye mulighed for at gøre tingene bedre med de redskaber vi har. Det har været et hårdt
sensommer vinter efter Jans bortgang. At omstrukturere og planlægge træningen er et kolossalt
puslespil. Der arbejdes hårdt på at alle uanset niveau modtager kvalificeret træning. Det kræver en
utrolig planlægning og overblik og vi vil gerne takke cheftræner, Jonas Svendsen og Ivona for også
at have løftet denne opgave. Den optimale planlægning bevirker, at flere børn får mere træning på
den samme kapacitet, hvilket har positive økonomiske konsekvenser for klubben og børnenes
tennismæssige kvaliteter. Vi håber i fremtiden at kunne bruge den øgede trænerkapacitet mere
for flere af klubbens medlemmer.
Jeg vil slutte af med at takke bestyrelsen for et godt stykke arbejde i år 2019. I kan også være
stolte af året, som er gået. Klubben skylder jer alle tak for jeres indsats, I har lagt for dagen, og
fordi I altid sætter klubbens interesser over jeres egne behov. I tænker altid udvikling og hvad der
er bedst for fællesskabet. Uden jeres engagement, vilje og indstilling var Gentofte Tennisklub ikke
den dejlige klub smukke klub, den er i dag. I har ydet en indsats langt udover det, man kan
sædvanlig, når man arbejder som frivilligt bestyrelsesmedlem i en forening. Og med årets resultat
og de sidste mange års resultater på ALLE fronter har alle i bestyrelsen god grund til at være meget
stolte.
TAK FOR ORDET

