
Beretning fra bestyrelsen i Gadstrup Tennis Club 
- Fremlagt ved foreningens generalforsamling den 14. februar 2017 i Ramsøhallen. 

 
Ved generalforsamlingen den 16. februar 2016 valgte Carmen Wilkes Uhre og Johan Leo at 
træde ud af bestyrelsen. Som erstatning indtrådte de hidtidige suppleanter Flemming Warnke 
og Preben Munter i bestyrelsen. 
 
Frem til generalforsamlingen har bestyrelsen således haft følgende sammensætning: Niels 
Fejer Christiansen (formand), Flemming H. Jensen (næstformand), Mads Kristensen 
(kasserer), Flemming Warnke og Preben Munter. 
 
Hermed lidt status for økonomi, banerne og aktiviteter i 2016 og orientering om bestyrelsens 
planer for 2017. 
 
Økonomi 
I 2016 fortsatte vi samarbejdet med Gadstrup Motion, men i en lidt ændret udgave, hvor 
både motionsmedlemmer og tennisklubmedlemmer kunne booke tider på begge baner alle 
dage undtagen tirsdag kl 18-21 og lørdag-søndag kl. 9-12, som var reserveret til 
tennisklubben. Indtægten fra Gadstrup Motion var på 12.000 kr. 
 
I 2016 fortsatte vi også samarbejdet med Gadstrup Ungdomsklub, som har mulighed for at 
benytte tennisbanerne på hverdage frem til kl. 18. Indtægten fra Gadstrup Ungdomsklub 
var på 2.400 kr. 
 
Som det fremgår af den efterfølgende fremlæggelse af regnskabet, så har vi desværre kun 
været 24 medlemmer i tennisklubben i 2016. Derfor har de to aftaler været af stor 
betydning for foreningens økonomi i 2016.  
 
Bestyrelsen håber naturligvis, at medlemstallet vil stige i 2017, og at ovennævnte aftaler 
fortsætter i 2017. 
 
Banerne 
Af synlige ændringer på banerne i 2016, så donerede Preben Mortensen Biler A/S 2 
vindskærme med reklame for Hyundai og Honda og tennisklubben købte selv en 
vindskærm. Sidstnævnte er opsat mellem de to baner efter ønske fra flere medlemmer. 
 
I den mindre skala, så fik vi udarbejdet et banereglement for reservation og benyttelse af 
tennisbanerne, som nu hænger på døren ind til banerne.  
 
Efter aftale med Roskilde Kommune udskiftes belægningen på hele bane 1 i juni 2017. 
Arbejdet forventes gennemført på ganske få dage. 
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at pavillonen med tilhørende terrasse og havemøbler er 
blevet et naturligt tilholdssted for tennisklubbens medlemmer efter kampene.  
 
Bestyrelsen takker den faste gruppe af frivillige, der bidrager med praktisk hjælp, herunder 
opsætning og nedtagning af net og vindskærme. 
 
Aktiviteter 



I 2016 havde vi planlagt et træningsforløb for både egne medlemmer og medlemmer af 
Gadstrup Motion. Trods information om dette gennem nyhedsbreve, pjecer og direkte mail 
til alle motionsmedlemmer, deltog ingen i træningsforløbet. 
 
Efter lidt tilløb lykkedes det den 25. september 2016 at gennemføre et lille 
hyggearrangement for tennisklubbens medlemmer, hvor vi indledte eftermiddagen med et 
par timers kampe efterfulgt af fællesspisning ved pavillonen. Vi håber, at det bliver muligt 
med lignende arrangementer i 2017. 
 
I 2017 vil klubben have åbne baner på Tennissportens Dag den 29. april i tidsrummet kl. 
10-12. Vi forventer også at tilbyde træning for både nybegyndere og øvede i maj-juni 
måned 2017. De nærmere detaljer om baneklargøring, træning og indbetaling af 
kontingent vil fremgå af et nyhedsbrev, som udsendes i marts måned. 
 
Bestyrelsen har drøftet mulighederne for at synliggøre tennisklubben, og vi tror Facebook-
gruppen ’4621 Gadstrup’ kunne være en god mulighed.  
 
Bestyrelsen vil også tage kontakt til badmintonklubben, som har fået gang i ungdomstræningen. Måske kunne det være interessant for disse børn og deres forældre 
at fortsætte med ketsjersporten udendørs. 
 
Hvis I har lyst til at deltage i turneringer, er der god mulighed for dette gennem 
Tennisnetværk Roskilde. Bestyrelsen vil løbende orientere om netværkets arrangementer 
via SMS og nyhedsbreve. 
 
Vedtægtsændringer 
Som det fremgik af generalforsamlingen i februar 2016, så blev der trukket på 
suppleanterne for at få en fuld bestyrelse og dermed opfylde vedtægterne.  
 
Det ville naturligvis være glædeligt, hvis der kunne findes 5 medlemmer, der ønskede at 
deltage aktivt i bestyrelsesarbejdet. Det mener vi imidlertid ikke er muligt og måske heller 
ikke så påkrævet. Derfor har bestyrelsen fremsat et ændringsforslag til vedtægterne, så 
denne fremover kun skal have 3 medlemmer. 
 
Tilsvarende har bestyrelsen fremsat et ændringsforslag til vedtægterne, så der fremover 
kun skal vælges 1 revisor på generalforsamlingen. 
 
 
Niels Fejer Christiansen 


