
Nyhedsbrev fra Gadstrup Tennis Club 
 
I dette nyhedsbrev kan du læse om tennisklubbens nye bestyrelse, om den planlagte uddelegering af 
opgaver og om medlemshvervning, herunder samarbejde med Gadstrup Motion og Tennissportens Dag. 
Sidst i nyhedsbrevet kan du læse om indbetaling af kontingent for 2015. 
 
Ny bestyrelse 
Ved generalforsamlingen den 27. januar 2015 valgte foreningens hidtidige formand Flemming B. Jepsen 
(FBJ) samt Henrik Rasmussen at træde ud af bestyrelsen. I stedet blev Johan Leo og Mads Kristensen valgt 
til bestyrelsen for de kommende to år. Den nye bestyrelse består i 2015 af følgende personer: 
 
• Niels Fejer Christiansen (NFC), formand 
• Flemming H. Jensen (FHJ), næstformand  
• Mads Kristensen (MK), kasserer  
• Carmen Wilkes Uhre (CWU) 
• Johan Leo (JL) 
 
Formandens beretning, regnskabet og referat af generalforsamlingen kan læses på gadstruptennis.dk 
 
Øget inddragelse af medlemmer 
For at begrænse arbejdsbyrden blandt bestyrelsesmedlemmerne og for at inddrage flere i foreningsarbejdet, 
vil vi oprette underudvalg/grupper, som får ansvaret for planlægning og gennemførelse af eksempelvis 
forårets baneklargøring, begyndertræning, en turnering for klubbens medlemmer, markedsføring osv. Alle 
underudvalg/grupper vil omfatte minimum et bestyrelsesmedlem, som bliver tovholder. Vi håber og tror, at 
det er vejen frem i en forening anno 2015 og at alle medlemmer vil bakke op om initiativet. 
 
Som et konkret eksempel på ovenstående har bestyrelsen nedsat et aktivitetsudvalg med deltagelse af JL, 
FHJ, NFC og FBJ. Udvalget får ansvaret for planlægning af aktiviteter og markedsføring af foreningen med 
trykt materiale, samt via hjemmesiden og Facebook. Udvalget er åbent, hvis flere ønsker at deltage i 
arbejdet. 
 
Tiltrækning af nye medlemmer 
Klubbens medlemsskare har desværre været faldende i de seneste år og vi mangler i alvorlig grad nye 
medlemmer, hvis vi skal overleve som selvstændig forening. Derfor vil vi bede alle medlemmer om at gøre 
lidt ekstra for at lokke naboen, badmintonmakkeren, ægtefællen m.fl. med til Tennissportens Dag lørdag den 
2. maj kl. 10-14, hvor vi holder åbent hus med forskellige aktiviteter.  
 
For at forbedre klubbens økonomi har bestyrelsen indgået en aftale med Gadstrup Motion, der betaler 
12.000 kr. for råderet over den ene bane i størsteparten af ugen (minus tirsdag aften og lørdag-søndag kl. 
10-15) i 2015-sæsonen. Til sammenligning var vores kontingentindtægter i 2014 kun på 15.000 kr. Med 
udgangspunkt i aktivitetsniveauet for 2014 vurderer vi ikke, at aftalen vil give mærkbare forringelser i vores 
muligheder for at spille tennis. Det kræver måske bare, at vi igen vænner os til at reservere baner fra gang til 
gang. Det vil også være oplagt at søge mod- og medspillere blandt tennisspillerne fra Gadstrup Motion. 
Bestyrelsen drøfter mulighederne for booking af baner via Gadstrup Motions hjemmeside. Hvis dette bliver 
aktuelt, vil I høre nærmere. 
 
Voksenintroduktion og træning 
Vi har måttet erkende, at mange af de seneste års nye medlemmer ikke er blevet integreret i klubben. Derfor 
gennemfører vi i maj 2015 et nyt tiltag kaldet voksenintroduktion, som er tiltænkt mulige medlemmer i 
Gadstrup Tennis Club og nybegyndere fra Gadstrup Motion. Vi vil dog også tilbyde de seneste års 
nytilkomne medlemmer over 18 år at deltage i voksenintroduktionsforløbet. Konceptet er udviklet af Dansk 
Tennis Forbund (DTF) og omfatter 8 timers træning (9., 16., 23. og 30. maj kl. 10-12) med fokus på spil og 



sjove øvelser frem for boldfodringsøvelser med spillere ventende i lange køer. Deltagerne modtager en 
gratis ketsjer, hvis de efterfølgende tegner medlemskab af klubben og det er vores håb, at de gennem 
introduktionsforløbet finder en eller flere træningspartnere på samme niveau.  
 
Det er bestyrelsens håb, at vi kan finde frivillige ’trænere’ blandt klubbens medlemmer, således at 
nybegynderne møder almindelige motionister fra nærmiljøet frem for professionelle trænere og at vi som 
sidegevinst kan spare lidt penge. DTF har udviklet en træningsmanual, som udsendes til de frivillige inden 
start på voksenintroduktionsforløbet. FHJ og FBJ er ansvarlige for planlægning af forløbet. 
 
Det er tanken at voksenintroduktionsforløbet skal følges op af et tilbud om 2-3 gange træning før 
sommerferien. Bestyrelsen har fravalgt børnetræning i 2015, men større børn (>12 år) vil kunne deltage i 
voksentræningen.  
 
Tennisnetværk Roskilde 
Gadstrup Tennis Club deltager i Tennisnetværk Roskilde, der er et samarbejde mellem tennisklubber på 
Roskilde-egnen, som er igangsat af DTF med henblik på at fremme tennissporten og udveksle erfaringer 
vedrørende trænerassistance, turneringer og kommunikation. Det er bl.a. tanken, at vi skal have adgang til 
andre klubbers turneringer, indendørsbaner m.v. 
 
Tennisbanerne 
Lørdag den 11. april kl. 10.00 klargøres banerne. Kort fortalt så skal der opsættes net og windbreakere, fejes 
baner, repareres ståltrådshegn m.v. FHJ tager direkte kontakt til udvalgte medlemmer, men alle medlemmer 
er yderst velkomne. 
 
Når kontingentet er betalt, vil reservation af banetid kunne ske elektronisk via Gastrup Motions hjemmeside. 
 
Med hjælp fra Roskilde Kommune har vi nu fået finansieret en udskiftning af belægningen på hele den ene 
bane. Arbejdet forventes gennemført i forsommeren 2015. 
 
Boldmaskine 
Støtteforeningen GIF’s Venner har doneret 14.000 kr. til en boldmaskine, som allerede er indkøbt og som vil 
blive fremvist ved Tennissportens Dag og benyttet i træningssammenhæng. 
 
Indbetaling af kontingent 
I 2015 har vi følgende priser på medlemskab: 300 kr. for børn, 500 kr. for unge (18-25 år), 800 kr. for voksne 
og 2.000 kr. for en husstand. 
 
Klubben tilbyder i 2015 en ny type medlemskab, hvor seniorer (+60 år) kan benytte banerne på hverdage 
inden kl. 16 for kun 300 kr.  
 
Kontingentet bedes indbetalt på vores bankkonto i Spar Nord, regnr. 9309 og kontonr. 6500026373 senest 
den 20. april. Husk at angive navn og adresse. 
 
For at kunne fremsende adgangskode til banereservation og udsende nyheder til jer, vil vi opfordre alle 
medlemmer til at sende jeres fødselsdato, e-mail og mobilnr. til Niels: pernille-niels@mail.tele.dk  
 
Bestyrelsen håber på en dejlig tennissæson for os alle. 
 
Vi ses på banerne. 
 
Hilsen bestyrelsen 


