Beretning for 2014 - for Gadstrup Tennis Club
Sæsonen 2014 startede med generalforsamling, hvor alle i bestyrelse fortsatte endnu en periode.
Efter en del planlægning gik sæsonen i gang med opsætning af net og windbrakers den 12. april. Både
den 12. april og den 24. maj blev der foretaget reparationer på anlægget. Vores tennisanlæg er
efterhånden kommet i reparationsalderen, hvorfor der skal gøres noget hvert år.
Derfor har vi til stadighed søgt om støtte til endnu en reparation af banerne. Dette er ikke lykkedes, så vi
har i stedet indgået en aftale med kommunen om, at de betaler udskiftning af en bane, men til gengæld
tilbageholder de det årlige banetilskud indtil ”lånet” er betalt tilbage.
På forskellige måder har vi forsøgt at tiltrække ny medlemmer:








Mundtlig til dem vi kender
Artikel og annonce i Heden
Opslag i Brugsen m.m.
Afholdelse af træning, så nye kan komme i gang
Samarbejde med Motionsklubben, som køber medlemskaber af os
Tilbud fra DTF om træning og gratis ketcher
Ny boldmaskine træning

Boldmaskinen fik vi mulighed for at købe, da vi efter ansøgning modtog 14.000,- fra Gif’s venner
Før sommerferien havde vi træning af Dennis hver lørdag for både voksne og børn, men interessen
ebbede stille og roligt ud, så efter sommerferien havde vi 3 lørdage nogle lidt længere
træningssessioner.
Den 14. juni holdt vi 25 års jubilæum for klubben med turnering og grill for de fremmødte.
Vi deltager også i Roskilde tennisnetværk igangsat af DTF, som er sat i verden for at fremme
tennissporten. I dette netværk tales bl.a. om
o
o
o
o
o
o

Fælles træning for nye
Mulighed for at dele trænere
Lokal turnering, så man ikke skal køre så langt.
Mulighed for at melde til anden klubs turneringshold, hvis man ikke selv er nok
Fælles kommunikation til pressen
Fælles udbud af arrangementer
Flemming B. Jepsen

