
Beretning fra bestyrelsen i Gadstrup Tennis Club 

- Fremlagt ved generalforsamlingen 27. februar 2019 

Hermed status om bestyrelsen, økonomi, baner og aktiviteter i 2018. 

Bestyrelse 
På generalforsamlingen i 2018 blev følgende valgt til bestyrelsen: Preben Mortensen, Mads 
Kristensen og Flemming Jensen. Bestyrelsen konstituerede sig med Mads Kristensen som kasserer 
og Flemming Jensen som formand. 
 
Økonomi 
Samarbejdet med Gadstrup Motion har været sat på stand by i 2018, pga. manglende benyttelse 
af banerne. Dermed har vi ikke længere den årlige indtægt fra Gadstrup Motion på 8.000 kr. 
Aftalen vil blive genoptaget, hvis Gadstrup Motion vurderer, at deres medlemmer efterspørger 
det.  
 
Gadstrup Ungdomsklub er fortsat medlem med 8 børnekontingenter. Aftalen indebærer, at de må 
benytte tennisbanerne på hverdage frem til kl. 18. Indtægten fra Gadstrup Ungdomsklub var i det 
forløbne år på 2.400,00 kr.   
 
Vi har i årets løb kontaktet firmaerne bag windbreakerne og de har accepteret at give kr. 500,00 
pr. år for en windbreaker. Med 8 stk. giver det. 4.000,00 kr. 
 
Endelig har vi i 2018 indfriet vores restlån i Nykredit, som var på 53.348,15 kr., hvilket har 
reduceret vores udgifter betragteligt. Det er en stor økonomisk lettelse for klubben. 
 
I 2018 har klubben haft en fremgang på 10 medlemmer, således at vi nu samlet er oppe på 36 
medlemmer. 
 
Baner 
Vi har 2 flotte baner, som kun venter på Jer. Bestyrelsen forventer ikke de store udgifter på 
banerne i 2019. 
 
Aktiviteter 
I 2018 har vi haft træning ved Kenneth Freddin lørdage i maj, juni, hvilket desværre ikke havde stor 
tilslutning blandt medlemmerne. Vi håber, at vi kan råbe flere medlemmer op i 2019. 
 
I 2019 ønsker vi at etablere et samarbejde med Gadstrup skole for at skabe interesse for tennis 
blandt børn og unge i Gadstrup. 



Foreningens fremtid 
Med et stigende medlemstal samt indfrielsen af lånet, ser bestyrelsen positivt på tennisklubbens 
fremtid. Bestyrelsen foreslår derfor en nedsættelse af kontingentet og håber dermed at kunne 
hverve flere medlemmer i 2019.  
 
Tak 
Til sidst vil bestyrelsen gerne takke den faste gruppe af frivillige, der altid stiller op med praktisk 
hjælp, når vi har brug for det.  
 
Vi ses på banerne i 2019 og forhåbentlig i lige så godt vejr som i 2018   
 
Hilsen Bestyrelsen 
 


