Formandsberetning til generalforsamling torsdag den 17.11. 2016:
Kære alle sammen. Velkommen til. Dejligt at se jer.
Jeg skal lige sige et par praktiske ting: Der er vand og chips på bordene, og når
generalforsamlingen er slut, er klubben vært for mad og drikke i form af et par glas vin og
chili con carne, og for vegetarerne chili sin carne. Hvis man vil have noget drikkelse inden
da, er det for egen regning.
Vi skal have valgt en dirigent. Bestyrelsen foreslår Max Ernst Nielsen – og en referent
Helen Lander.
Præsentation af bestyrelsen:
Den korte version af formandsberetningen 2016 er, at det går godt for 4. år i træk. Trods et
koldt og regnfuldt forår og halvdårlig sommer, men en fremragende sensommer, især
september, så har vi mange medlemmer. Her ved slutningen af sæsonen er vi oppe på
488. Det er en lille tilbagegang fra 2015 med 498 medlemmer.
Der er overskud i kassen, og kontingentet bliver ikke sat op. Hurrah!
Vi er godt polstret med aktiver for 883.000 kr. Vi fået malet overetagen, - gulve, lofter og
vægge samt gangen og trappen ned til stuetagen. Det har Niels Olav, og hans folk sørget
for. Vi har fået nye og flere udemøbler i træ – smukke havemøbler!
Trods alle disse udgifter, så har vi et overskud på 63.000 kr. Det er årets resultat. Det er et
overskud, men det halve af sidste år.
Vi agter i næste regnskabsår at få renoveret baderummene, og vi agter få lagt nyt tagpap
på taget af klubhuset. Vi har søgt kommunens lokalefond om tilskud. Det er en stor
renovering, som koster 250.- 300.000 kr. Det vil Niels redegøre mere om i sin
kassererberetning.
Vi har fået uventede indtægter i år på P-pladsen – 14.000 kr i alt. Vi har udfordringer på
det område og har haft en masse bøvl med entreprenøren Peter Vognsen, som har
okkuperet vores p-plads hele vinteren og helt hen i juni måned ifm. byggeriet af
Sandgravvej 8. Vi får udfordringer igen i den kommende sæson, men vi er blevet klogere
med erfaringerne fra konflikten med Vognsen. Således er der ved at blive indgået en aftale
med en ny entreprenør ifm. byggeriet af Sandgravvej 4 og 6.
På det sportslige område har sæsonen været god for 1. holdets kvinder, der er rykket op i
1. division. Herreholdet i 1. division klarede sig forrygende før sommeren, hvor alle
modstandere blev fejet af banen i suveræn stil. Efter sommeren kom så den store nedtur
med skader på holdet, og ambitionen om at rykke op i Eliterækken bristede.
I den forgange sæson har vi haft 4 store begivenheder.

1. Standerhejsningen 16. april med et let traktement og opvisningskamp samt sang og
trompetfanfare.
2. I slutningen af maj var vi værter for JM for veteraner – det var med stor deltagelse
fra hele Jylland, og turneringsledelsen i JTU opfordrede os til at tage værtskabet på
os igen, igen, igen i 2017 – og det har vi sagt ja til.
3. Leschly Cup blev afviklet i uge 29 i smukt sommervejr og med fast styring af LCgruppen i teltet og LC-frivillige i køkkenet.
4. Vi har samlet årets klubmesterskabs-finaler på een dag sammen med årets
klubfest. Meningen er at få tennis og fest til at gå op i en højere enhed. Og det blev
en dejlig fest med et forrygende band.
I 2017 bliver vi vært for DM for slutspillet for veteranhold. Det er et kæmpe
arrangement med 120 kampe der skal afvikles. Vi stiller baner til rådighed sammen
med Aarhus 1900 i weekenden 2.-3. september.
Vi prioriterer også fremover 3 tennisbegivenheder i løbet af sæsonen: Standerhejsning,
klubfest og generalforsamling under sloganet: ALTS - mere end en tennisklub.
Motionisterne er klubbens største aktiv. Og her har der været gang i den med Drop In som
det populære trækplaster hver tirsdag aften. Det er Poul Markussen, der er organisator og
tovholder for Drop In.
Poul har efter mange år i bestyrelsen valgt at stoppe, og vi skal have valgt et nyt
bestyrelsesmedlem, gerne en motionist, som deltager i Drop In.
Kantinen er klubbens sociale kit – det er her, der kan evalueres om tennis og om alt
mellem himmel og jord! Kantinen er uhyre vigtig – det er klubbens sociale
sammenhængskraft. Ifølge Carola er sæsonen gået ok - med plads til forbedringer. Og vi
er meget glade for at Carola fortsætter i 2017.
Missionen er - ud over tennisspillet, - at skabe et netværk på tværs for alle - nybegyndere,
motionister og turneringsspillere – at alts er mere end en tennisklub - et sted der er rart
at være, hvor vi får nye venner, og hvor vi vedligeholder form og gamle venskaber.
Hvad skal I så gøre for at missionen lykkes? 3 ting:
1. I skal spise tit og ofte - så Carola får en god omsætning.
2. Hvis I kender nogen, som har penge på lommen – erhvervsfolk, folk i liberale
erhverv – som kunne have en interesse I at reklamere for dit, dat eller dut, så sig til.
Vi er nemlig enormt dårlige til at skaffe sponsorer. Det må I meget gerne hjælpe os
med at blive bedre til med konkrete henvendelser og forslag. F.eks. kunne af jer
sige: jeg kender en som er indehaver af en tandlægeklinik, prøv at spørge
vedkommende. Eller et autoværksted, en tømmerhandel, en kunsthandel, en itvirksomhed, en butikskæde.

3. I skal være ambassadører for byens smukkeste og ældste tennisklub. I skal tage
godt imod de nye medlemmer, forklare og fortælle og guide dem venligt ind i
klubben. Selvom vi er godt kørende med medlemmer, så kommer de ikke af sig
selv. Vi har en fast afmelding på 70-80 medlemmer hvert år. I de seneste år har vi
haft en tilgang på 100-110. Cirka 30 flere medlemmer har vi fået i gennemsnit i 13,
14 og 15. I år har vi så haft en nettotilbagegang på 10 medlemmer. Vi vil gerne nå
et maximuntal på 500, så vi er tæt på, men ikke helt i mål. Derfor vil vi starte et
begynderhold med Hans Frantzen som træner i 2017 og gentage succesen fra
2014 med et senior-begynderhold for efterlønnere, pensionister og folk uden for
arbejdsmarkedet .
Det er vigtigt, at I som ambassadører fortæller venner og bekendte, at vi er en
tennisklub, der er åben for alle.

Til sidst skal jeg sige tak til vore sponsorer: Det er brødrene Jan og Peter Leschly, advokat
Jacob Sand fra Gorrisen og Federspiel, murermester Sjaku og håndværksmester Niels
Olav Christensen.
Selvom vi går en mørk tid i møde, så ser det meste lyst ud for klubben, så lad os råbe 3
hurra og et langt for byens smukkeste og ældste tennisklub. Alts længe…
På vegne af bestyrelsen skal jeg sige mange gange tak til Poul Markussen for en
fremragende, praktisk indsats med organisering af Drop In, Double Trouble og
venskabskampe med andre klubber, og som medlem af bestyrelsen gennem mange år.
Din indsats har været guld værd for klubben og vores kernegruppe – motionisterne.
Vi håber at kunne trække på dine evner fremover. (Vin)
(Beretning aflagt af Børge Guldbrandt på restaurant ”Casa Carola”, Mindebrogade 2, 8000
Aarhus C)

(Under punktet Evt.:) Frivillighedspris 2016: Vin til Peter Eskesen og Niels Elmegaard for
flere ugers frivilligt arbejde med nedslibning og nymaling af vore gamle smukke træbænke
og borde og maling af blomsterkummer m.v. En nødvendig forskønnelse.

