Formandens beretning 2022
Velkommen til generalforsamling nr.122 i Gentofte Tennisklub.
Jeg vil igen i år holde en samlet beretning fra bestyrelsen, jeg gennemgår ikke udvalgsarbejdet, det
vil formanden for udvalget Kasper Petersen.
Klubben har i året 2021 opnået et overskud på kr. -946,Kassereren Ole Frølich Jensen vil gennemgå årsregnskabet 2021 og budgettet for 2022.
Medlemsskaren i GTK
390 fuldtidsmedlemmer
75 formiddagsmedlemmer
275 juniorer
7 frimedlemmer
38 passivemedlemmer
9 æresmedlemmer
Dette giver et samlet medlemstal på 794.
Herudover har vi venteliste på junior og senior medlemmer.
Junior: 85
Senior: 75
Året 2021 har igen været et turbulent år igen for os alle, da Corona ikke slap sit greb om Danmark
eller resten af verden. Først og fremmest vil jeg gerne takke alle medlemmerne for at udvise et
stort klubsind og forståelse for den situation, som klubben har befundet sig i.
Jeg vil også gerne takke alle vores ansatte som med deres energi, positive indstilling og altid
villighed til at søge nye muligheder for at gøre tingene bedre selv i en meget omskiftlig hverdag.
Årets begivenheder
I 2021 er der ikke blevet holdt vores sædvanlige arrangementer som Fastelavn, Standerhejsning,
Sommerfest eller Julefest p.g.a Corona - men der er fastelavn nu på torsdag J
Men vi har oplevet Fællesskabet og det sociale liv i klubben bl.a. som under vores holdkampe –
her har der været mange medlemmer, forbi for at se rigtig god tennis.
GOBY fik afholdt deres 60 års-jubilæums turnering hen over sommeren og havde en skøn final
lørdag med en masse gode, tætte kampe og stemning både på og udenfor banen.

Vi har afholdt åbne sommer-camps, med deltagelse af mange børn i alle alder – 3 uger med god
tennis og glade børn.
Vi var også en tur i Gentofte Kino for at se filmen King Richard – en super god film, som er værd at
se for alle tennis fans. Det giver stof til eftertanke.
Vi er i den meget privilegerede situation, at vi har både Davis Cup spillere, Billie Jean King Cup
spillere, juniorspillere, microspillere, motionister, veteraner, nybegyndere, 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, selv under en pandemi.
Bestyrelsen arbejder ud fra at alle skal kunne komme til at spille tennis, og at det er kærligheden
til tennis der driver klubben. Derfor hilser vi også meget velkomment at så mange af jer hjælper til
når der er behov. Tusind tak for det.
Vedligeholdelse af klubben
Der er også i 2021 blevet løbende vedligeholdt i klubben. Vi har fået renset alle tagrender, fået
fjernet graffiti på hallen – selvom kommunens leverandør valgte at male væggene, vi er i dialog
med kommunen om at finde en løsning.
Selvom vi fik renoveret hallens vægge ud mod springbanen, så stoppede det desværre ikke at, der
kom vand ind i hallen under et af sommerens skybrud. Vi er i tæt dialog med kommunen omkring
hvad årsagen er. Og det viser sig at kloakken ikke kan aftage så meget vand, som kommer så
hurtigt ned fra det meget stor tageareal – så der bliver kigget på en løsning der kan holde vandet
ude af hallen.
Vores indendørs baner trængte til en kærlig hånd – overfalden var slidt ned. Begge baner er blevet
gen-coated i de klassiske US open farver – flotte er de – og som mange nok har lagt mærke til så er
de grønne nullermænd kommet tilbage – et tegn på at banerne har den fornøden kvalitet.
Derudover har vi foretaget en renovering af både herre og dame omklædninger – der er blevet
malet, klubfarven, nye spejle og nye bruser. Vi mangler lige de sidste detaljer, som kommer her i
løbet af foråret. For at holde omklædninger så pæne som muligt er der opstillet skoreoler lige
inden man går ind – her opfordres man til at placere sin udendørs sko og går ind på strømpesokker
– så vi slipper for gruset mens man kælder om.
Junior og Senior
GTK har også i 2021 leveret spillere til de danske landshold på såvel junior- som seniorsiden. Vi er
stolte over, at GTK er repræsenteret på junior U12 og U14 landsholdet, damelandsholdet, Billie
Jean King Cup og herrelandsholdet, Davis Cup.

I år har klubben følgende GTK-spiller på college i USA - August Holmgren nummer 1 på
collegeranglisten, Frederik Bau-Madsen, og Oskar Brostrøm Poulsen – derudover er der en
juniorspiller Sander Gregorius, der er kommet på engelske boarding skole med et tennisscholarship. At vi kan medvirke til at unge mennesker får en uddannelse og oplevelser 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 alle medlemmer.
Som nævnt tidligere har det været et godt år med de sportslige resultater for klubben, der er
rigtige mange spillere som har vundet mange flotte kampe igennem året, både nationalt og
internationalt, og dem kan man se på vores Facebook side – husk at sende billeder ind til
trænerteamet.

Davis Cup 2021
Christian Sigsgaard og August Holmgren har spillet i begge kampe mod Thailand og Marokko.
Danmark spiller nu oprykningskamp mod Indien i marts 2022.
DM inde 2021
Damesingle: Emilie Francati - Guld
UM inde 2021 - Guldmedaljer
U12 Herresingle: Andreas Cort
U12 Herredouble: Andreas Cort (makker: Anders Elfving, HRT)
U14 Damedouble: Augusta Grau Kristensen (makker: Lucca Ingildsen, KB)
U18 Damedouble: Victoria I. Andersen (makker: Charlotte Ellegaard, Holte)
UM ude 2021 - Guldmedaljer
U12 Herresingle: Andreas Cort
U12 Damesingle: Josefine Malling
U12 Herredouble: Andreas Cort (makker: Anders Elfving, HRT)
U12 Mixeddouble: Andreas Cort/Josefine Malling
U18 Damedouble: Victoria I. Andersen (makker: Berta Passola, HIK)
DH for junior hold
U10 Grøn - Guld
William Frahm, Victoria Frederiksen, Adam Kjærsgaard Sørensen, Agnes Bang-Kjærsgaard
U10 Orange - Guld
Ingrid Thorn Sørensen, Carolina Bork Christiansen, Aksel Emil Boesgaard Holm, Christopher Frølich

Veteran VM
Herredouble 40+: Kasper Warming (makker: Ulrik Bølling, Vi/So)
Projekter i GTK
Igennem året er der blevet arbejdet videre på projekter som kan gøre klubben endnu bedre. Vi
har, skrevet mails, holdt en del møder med kommunen, politikere og med begge Borgmester.
Lige nu har vi to projekter oppe hos Fritid – som afventer plan og byg. Det drejer sig om følgende:
Lys på bane 5+6
Et projekt hvor vi har indhentede tilbud hos kommunes leverandør der b.la. Har leveret til B1903
og rideskolen i Ordrupdal. Der er meget fokus på lysstøj og dette tilbud overholder alle regler for
dette.
En airdome – som vil overdække baner 2-3-4 fra slut september til start april. I dette projekt har vi
indhentede 2 tilbud fra leverandør. Et meget spændende projekt som vi giver os mere indendørs
kapacitet om vinteren.
Derudover arbejder vi med følgende større projekter:
Redplus på bane 1-4
Udvidelse af klubhuset med 1. sal
En Padel bane
Et projekt som vi også har fokuseret på, er et fælles Tennis-Padel center i kommunen - med 6
indendørsbaner til tennis og seks indendørsbaner til Padel. Derudover har vi tænkt at der kunne
være en klatrevæg på 2 af siderne, en løbe trappe på en anden side og oppe på taget kan der være
flere Padel baner, tennisbaner eller en kunst foldboldbane. Som mange har fulgt med I under
valgkampen, så er der stadigvæk ikke 100% afklaring om hvor den nye svømmehal skal placeres. Vi
har gjort kommunen opmærksom på det pres der er på Tennis og Padel i kommunen – vi er den 3
største kommune på landsplan med aktive tennisspiller – vi holderfast i at tennis og Padel står for
tur og det anerkender kommunen. Vi har derfor fortalt at hvis der kommer en svømmehall i
sportsparken, så kan man bygge et Tenns/Padel center oven på – vi understreger overfor
kommunen og politikerne at de skal tænke i flere sportsgrene når der bygges nyt.
Dagligdagen
Vi arbejder også løbende på at kommunikere alle tilbud og aktiviteter ud til alle medlemmer - jeg
vil bede jer om at tjekke jeres oplysninger engang i mellem når I booker baner.

Bestyrelsen har været i løbet af året i dialog med flere nabokommuneklubber omkring muligheden
for at leje deres udendørs baner. Flere klubber har takket nej grundet egne projekter eller ikke
ønsket at leje ud til GTK, selvom de har tomme baner. Vi mangler at tale med nogen flere klubber.
I år har vi arbejdet med at skaffe flere sponsor til klubben. Vi har afprøvet et nyt koncept, hvor vi
afholdt en firmadag for Aller Media. Dagen blev afviklet her i klubben, hvor 30 medarbejdere fra
Aller kom og fik introduktion til klubben og tennis, morgenmad, tennis træning af Christopher
Raben og Maria Jespersen, et foredrag med Søren Tauson og deres rejse, frokost og til sidst et
foredrag om franske oste samt en Goodie bag med hjem (fyldt med gode sager fra JacCompany).
Dagen var en succes for alle parter og vi vil arbejde videre med dette koncept og tilbyde til andre
firmaer. Vi er også i gang med at tale med flere lokale sponsor – mere info følger når vi ved mere.
En tak til vores sponsorer JacCompany, State, Purepower, som alle er med på de tiltag, som vi
sammen finder ud af at afholde – selv under Corona.
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.
Vi har i løbet af 2021 måtte sige farvel til to af vores træner – vores spanske træner Albert, som
kom til klubben for 2 år siden og løste alle opgaver der blev stillet ham, med hans gode humør og
sin spanske charme. Tillykke til Albert som nu er færdig som Dimitterede fra DTU-ingeniør i
anvendt kemi og skal videre med en PHD hos DTU Enegry.
Marc Møller, som har været en fast del af klubben i mange år og en fantastik fysisk træner og
tennis træner. Marc har en professionalisme og entusiasme, som vi som klub og som medlemmer
har sat stort pris på i alle de år han har været tilknyttet klubben. Marc valgte at gå nye veje og
starte for sig selv – og desuden arbejde benhårdt på sin Padel. Tillykke til Marc med sit nye firma.
Der skal lyde en tak til den forrige kommunalbestyrelse og vores forrige borgmester Hans Toft tak
for et fortrinligt samarbejde. Vi glæder os til et nyt og stærkt samarbejde med vores nye
kommunalbestyrelse og vores nye borgmester Michael Fenger. Tak til kommunens embedsværk
for en god og positiv dialog og behandling af vore ansøgninger og henvendelser. Vi er glade for det
tætte 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.
En stor tak til udvalget, som vi ved har arbejdet hårdt de sidste par måneder ved at se på den
opgave som GF stillede bestyrelsen ved sidste GF. Vi er løbende blevet holdt ajour ved formanden
Kasper, som har vist det kæmpe arbejdet det har været, at kigge alt dataene igennem og derefter
at fordøje den. Der er kommet nogen spændende forslag frem som jeg vil lade Kasper gennemgå
senere på aften. En stor tak for jeres arbejdet.

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 år med
Corona. 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
mange børn kan tilbydes træning og deres tennismæssige kvaliteter udvikles.
En stor tak til Mette – som har haft det store overblik og har hele tiden fokus på hvordan vi kan
gøre tingene bedre – og hvordan vi kan søge puljer og navigere. Mette vælger selv at se om hun
kan løse opgaven inden hun bruger penge på unødvendige udgifter.
Jeg vil slutte af med at takke bestyrelsen for et godt stykke arbejde i år 2021. Klubben skylder jer
alle tak for jeres indsats under Corona. 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.
TAK FOR ORDET

