
Beretning fra bestyrelsen i Gadstrup Tennis Club 
- Fremlagt ved foreningens generalforsamling den 20. februar 2018 i Ramsøhallen. 

 
Ved generalforsamlingen den 14. februar 2017 blev klubbens vedtægter ændret, således at 
bestyrelsen kun har tre medlemmer. Frem til generalforsamlingen har bestyrelsen således 
haft følgende sammensætning: Niels Fejer Christiansen (formand), Flemming H. Jensen 
(næstformand) og Mads Kristensen (kasserer). 
 
Hermed lidt status for økonomi, banerne og aktiviteter i 2017 og orientering om bestyrelsens 
planer for 2018. 
 
Økonomi 
I 2017 fortsatte vi samarbejdet med Gadstrup Motion, hvor både motionsmedlemmer og 
tennisklubmedlemmer har kunnet booke tider på begge baner alle dage undtagen tirsdag 
kl 18-21 og lørdag-søndag kl. 9-12, som har været reserveret til tennisklubben. Indtægten 
fra Gadstrup Motion var i 2017 på 8.000 kr. 
 
I 2017 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 i 2017 på 2.400 kr. 
 
Som det fremgår af den efterfølgende fremlæggelse af regnskabet, så har vi desværre kun 
været 26 medlemmer i tennisklubben i 2017. Derfor har de to aftaler været af stor 
betydning for foreningens økonomi.  
 
Banerne 
I juni 2017 fik vi udskiftet belægningen på hele bane 1, hvilket betyder, at begge vores 
baner nu er i en meget fin stand. 
 
Bestyrelsen takker den faste gruppe af frivillige, der bidrager med praktisk hjælp, herunder 
opsætning og nedtagning af net og vindskærme. 
 
Aktiviteter 
I 2017 lykkedes det bestyrelsen at tegne 6 nye medlemskaber via opslag Facebook-
gruppen ’4621 Gadstrup’. For at give de nye medlemmer en god indføring i tennissporten 
blev alle disse inviteret til fællestræning tirsdag aften. Først under ledelse af bestyrelse og 
medlemmer senere af vores træner Kenneth Freddin. 
 
Efter aftale med Kenneth Freddin vil klubben også tilbyde træning for både nybegyndere 
og øvede i maj-juni måned 2018. De nærmere detaljer om baneklargøring, træning og 
indbetaling af kontingent vil fremgå af et nyhedsbrev, som udsendes i marts måned. 
 
Bestyrelsen og vores træner Kenneth Freddin påtænker at tage kontakt til 
badmintonklubben, skolen og ungdomsklubben for at undersøge interessen for tennis 
blandt børn og unge i Gadstrup. 
 
Foreningens fremtid 
Det støt faldende medlemstal har i flere år bekymret os i bestyrelsen, både fordi det giver 
begrænsede muligheder for aktiviteter og fordi det presser økonomien. Hvad angår 



sidstnævnte, så har vi dog haft held med at finde supplerende indtægtskilder via 
samarbejdet med ungdomsklubben og Gadstrup Motion.  
 
Vi har overvejet mulighederne for fusion med en anden Gadstrup-forening, men er meget 
usikre på om det er vejen frem. Vi ser derfor frem til en åben diskussion af dette emne 
under punktet ’Eventuelt’. 
 
Afslutningsvis vil jeg meddele, at jeg ikke genopstiller til bestyrelsen. 
 
 
Niels Fejer Christiansen 


