Formandsberetning til generalforsamling torsdag den 16.11. 2017:
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.
Vi skal have valgt en dirigent. Bestyrelsen foreslår Max Ernst Nielsen og en referent Helen
Lander.
Præsentation af bestyrelsen:
I år har vi haft gang i den helt store renovering af klubhuset. Vi har brugt 240.000
klubkroner til vedligeholdelse og forbedringer af vores gamle, smukke klubhus. Nyt tagpap
på taget og skuret, nye tagrender og nedløbsrør og ikke mindst renoveringer af
baderummene, i alt 380.000 kr, hvoraf kommunen – Sport og Fritid - har givet et tilskud på
140.000 kr.
Det er klart, at det er en stor økonomisk udfordring, men vi har også haft store indtægter.
Samlet set er underskuddet i år på knap 10.000 kr.
Skal vi så have sat kontingentet op – nej det skal vi ikke - for det går godt for 5. år i træk.
Vi har sparet op fra tidligere år, og vi er blevet flere medlemmer – lidt over 500. Hurrah!
Noget vi også har fået i år, og som vi er meget glade for er en gitterport med kodelås –
betalt af Sport og Fritid. Det har været nødvendigt for at få mere styr på ulovlig parkering
fra naboerne – og det har hjulpet.
Og hvordan har året så gået?
På det sportslige område har sæsonen været god for 1. holdets kvinder, der klarede sig
fint i 1. division, og 2. holdet damer i 2. division ligeledes. Herreholdet i 1. division har
været plaget af skader og undgik på et hængende hår nedrykning til 2. division. Jyllandsserieholdet herre var tæt på oprykning.
Der bliver nye regler i den kommende sæson gældende for seriehold og opefter.
Elitedivisionen reduceres fra 12 til 6 hold. 1. division bliver reduceretfra 24 hold til 16 hold,
og for damernes vedkommende skal holdet bestå af 4 damer. Antallet af kampe forøges
fra 5 til 7 kampe for både herrer og damer. For veteranrækkerne er der ingen ændringer.
Der har været træning med 1. holdet damer med Morten Halvorsen, og selvtræning for 1.
holdet herre.
Vi har igen med stor succes haft begyndertræning med Hans Frantzen i maj. Og vi har haft
velbesøgt motionisttræning med Einer From før og efter sommerferien. Alle disse
aktiviteter har været organiseret af klubben, og vi regner med, at de fortsætter i 2018, dog

med en reduktion af motionisttræningen til kun at omfatte perioden før sommerferien pga.
medlemspresset. Derudover har der været privatorganiseret træning på mange niveauer.

I den forgange sæson har vi haft 5 store begivenheder.
1. Standerhejsningen 22. april i lunt forårsvejr med et let traktement og
opvisningskamp samt sang og uden trompetfanfare.
2. I begyndelsen af juni var vi værter for JM for veteraner – det var med deltagelse fra
hele Jylland, og turneringsledelsen i JTU opfordrede os til at tage værtskabet på os
igen, igen, igen i 2018 – og det har vi sagt ja til.
3. Leschly Cup blev afviklet i uge 29 i smukt sommervejr og uden forstyrrende regn
med fast styring af LC-gruppen i teltet og LC-frivillige i køkkenet. Præmiesummen
var hævet med 40.000 kr via eksterne sponsorer – Jan Jonasson fra InSport og
Michael Løfvahl - til i alt 100.000 kr i GPS-rækkerne. Det betød markant flere
tilmeldinger af både damer og herrer og mange meget kvalificerede spillere. 7 af de
10 bedste mandlige spillere deltog. I uge 29 i 2018 agter vi at holde en kæmpefest
fredag den 20. juli i anledning af, at brødrene Jan og Peter Leschly har været
hovedsponsor i LC Cup i 20 år. Jan og hans fire stærke, tennisspillende sønner
kommer over fra USA, og stiller muligvis op.
4. I weekenden den 2.-3. september var vi vært sammen med Aarhus 1900 Tennis for
DM for holdveteraner. Det var et kæmpe arrangement med over 120 afviklede
kampe. Players Party lørdag aften med spisning og musik blev afviklet her i V58.
5. 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 godt band – måske lidt for stort med 6 musikere.
Men der er plads til forbedringer, hvad angår afvikling af finalerne. 8 ud af 13 finaler
blev afviklet på dagen. Alle finaler SKAL afvikles på dagen fremover.
Vi vil meget gerne have om der er nogen af Jer, som vil tage ansvaret for afvikling
af klubmesterskaberne fra start til slut i 2018. Er der nogen, så ret henvendelse til
bestyrelsen.
På samme måde som vi har fået etableret et festudvalg, der er uden for
bestyrelsen, vil vi gerne have et udvalg til at arrangere klubmesterskaberne.
I den forbindelse vil jeg sige1000 tak til Elisabeth Jensen og Thomas Fønss, som er
Festudvalget, og som gjorde klubfesten 2017 meget smuk og meget underholdende
– med rød løber, fakler og bål og et band.

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 Karen Wurlitzer, der er organisator og
tovholder for 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.
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.
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.
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 Jan Jonasson fra InSport
og Michael Løfvahl samt HEAD.
I aften skal vi ikke diskutere hjertestarter. Den er anskaffet med stor hjælp fra Knud
Simonsen. (Vin)
På vegne af bestyrelsen skal jeg sige mange gange tak til Ole Würtz, som forlader os!
Altså ikke bogstaveligt, men forlader bestyrelsen efter mange års frivilligt arbejde. Ole har
ydet en fremragende indsats som ansvarlig for Hus og Anlæg. Han skaffede 600.000 kr fra
AP. Møllers Mindefond og Real Dania til renovering af huset for cirka 10 år siden, og vi
kan takke ham for, at det gamle klubhus er i en absolut rimelig stand.
Vi håber, at kunne trække på dine evner fremover. (Vin)
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…
(Beretning aflagt af Børge Guldbrandt på restaurant ”Casa Carola”, Vestergade 58, 8000
Aarhus C)

(Under punktet Evt.:) Frivillighedspris 2017 går til Morten Halvorsen, der som træner for
dameholdet, yder langt mere, end han får i trænerløn. Om sommeren får han løn for
halvdelen af træningen, om vinteren er han ulønnet, men stiller op hver uge til kampe og
træning.
Det er således i vores klub - og i stort set alle landets øvrige tennisklubber, - at det hele
bæres oppe af frivillighed – ellers kunne vi ikke få det til at løbe rundt. Og vi er meget
taknemmelige for de frivillige der møder op til Klargøringsdagen i april, organiserer Drop
In, Seniortennis, JM for Veteraner, LC-Cup og klubfesten og ikke mindst stiller op til
bestyrelsen,1000 tak. Og vi vil gerne være endnu flere frivillige i 2018.
Jeg vil især rette en stor tak til Niels Elmegaard, der sidder på en tung og
arbejdskrævende post som kasserer og som trådte til i nødens stund, da Kai Ove sagde
op med meget kort varsel i april i år som rengøringsmand, og hvor Niels trådte til.

