Bestyrelsens beretning for 2018
til generalforsamling i GTK den 26. februar 2019
Velkommen til generalforsamling nr. 119 i Gentofte Tennisklub.
Indledningsvis synes jeg, at vi skal mindes de medlemmer, der desværre har forladt os i løbet af året –
herunder helt specielt 2 æresmedlemmer – nemlig Rolf Iversen Hansen og Eva Toft. De var 2 begge
medlemmer, der har ydet en meget stor indsats for klubben gennem deres mange års medlemskab og
arbejde i bestyrelsen. Skal vi rejse os og mindes dem med 1 minuts stilhed – Æret være deres minde.
I år forelægger jeg en samlet beretning fra bestyrelsen. Så jeg håber, I har fyldt tallerken og glasset, for jeg
kommer til at tale i et stykke tid.
Medlemsskaren i GTK i 2018 var:
377 fuldtidsmedlemmer
65 formiddagsmedlemmer
255 juniorer, 18 fri-/æresmedlemmer
38 passive medlemmer
3 gæstemedlemmer
Dette giver et samlet medlemstal på 756 + 35 mikro-børn.
Herudover har vi venteliste på junior- og seniormedlemmer.
Junior: 41
Senior: 15
Klubben har i regnskabet 2018 opnået et overskud på kr. 4.140,-. Kasserer Jakob Kjærsgaard og
klubinspektør Jan Nielsen vil komme nærmere ind på tallene.
De positive afvigelser i de seneste år har været på trænerindtægter, sponsorer og kommunale tilskud til
den daglige drift, hvilket har øget og højnet aktivitetsniveauet på alle områder.
Året 2018 har været endnu et rigtigt godt år for GTK. Fællesskabet og det sociale liv i klubben er ved nye
træningstiltag og festlige arrangementer forøget og understreger, at vi er en tennisklub for alle - uanset
niveau, alder og køn. Vi efterlever klubbens formålsparagraf 2, som er at spille tennis, og med
udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben at udbrede kendskabet til sporten. Endvidere er
formålet at udvikle medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i klubben.
Vi er i den meget privilegeret situation, at vi har både Elite-spillere, Fed cup-spillere, junior-spillere, microspillere, motionister, veteraner, nybegyndere, GOBY-spillere, mandagspiger og tirsdags ladies. Hele denne
skønne blanding af mennesker er med til at forme klubben og skabe de gode sociale relationer og
resultaterne på banerne. Bestyrelsen arbejder ud fra, at alle skal have muligheden for at spille tennis - og at
det er kærligheden til tennis, der driver klubben.
Med denne passion i mente - og for at skabe synlighed omkring tennis i kommunen - kastede bestyrelsen
sig ud i at hjælpe til med at arrangere Davis Cup i Gentofte sportspark. Jeg vil gerne her takke alle de
medlemmer, der frivilligt bidrog til, at det blev en succes. Det er blevet bemærket i kommunen og hos DTF,
at GTK gik forrest og stillede med så mange frivillige, og at vi som klub deltog aktivt hele weekenden.
Desværre tabte Danmark til Egypten.
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Årets standerhejsning blev afholdt i april. Bestyrelsen og alle ansatte havde sørget for at få anlægget klar til
den store dag, hvor det ny istandsatte klublokale, det renoverede køkken og den nye cykelparkering blev
indviet med borgmesteren i spidsen. Dagen blev en succes med soul-funk musik ud over anlægget, uddeling
af hæderspriser, spisning fra Home-pølsevognen, tilbud fra Head og Jac Company samt turnering. En super
hyggelig og festlig dag.
Dette års standerhejsning finder sted søndag den 5 maj – vi glæder os til at se jer alle.
I starten af udesæsonen blev et nyt socialt arrangement stablet på benene. Det var GTK-Madklub, som hver
torsdag ved hjælp af Jan, Magda og frivillige medlemmer på skift kunne byde på et godt måltid mad og
socialt samvær blandt klubbens medlemmer - samtidigt med at man kunne se vores senior hold træne. Det
har været en succes med fulde huse og i snit 50 betalende medlemmer, som hermed dækkede indkøbet af
råvarerne. Der var fyldt på terrassen – med de nye havemøbler og Gril. Dejligt at konstatere, at glæden og
lysten til at spise sammen findes i klubben. Der er blevet knyttede nye venskaber på tværs af aldre og
tennisniveauer. En stor tak til de frivillige, men ikke mindst til Magda og Jan, der som sædvanlig gik ”all in”
for, at dette skulle blive en succes – det med spændende retter som fx sous-vide burgere, sammenkogte
retter og grillaftener med fantastik mørt kød fra Finland. Det blev til mange dejlige aftener med skønt liv i
klubben. Vi arbejder på, at Madlubben startes op igen til udendørssæsonen.
I Maj måned blev der afholdt en trænings weekendtur til Båstad for alle motionister med trænere. Der var
fuldt booket med 27 motionister og 4 trænere. Vejret var fantastisk, og der blev spillet tennis på livet løs og der blev igen dannet nye relationer på tværs af medlemsskaren. Vi gentager succesen igen i år med en
ny tur til Båstad – husk at tilmelde jer nu i Banebookingen.
I starten af august afholdt klubben en Spansk aften, hvor vi passende kunne fejre de flotte resultater ved
DM. I seniorrækken tog vores dygtige spillere samtlige guldmedaljer i såvel dame- som herreserien - lige
bortset fra i Herredoublen: Hvor det blev til sølv. Det flotteste resultat i klubben historie samtidig med, at
vores juniorer også markerede sig med både guld-, sølv- og bronzemedaljer i stort antal. Det flotte resultat
blev fejret ved bl.a. deltagelse af borgmesteren Hans toft med hustru.
I år havde vi fået toprestauranten KØD til at sponsere kokke og råvarer til tapas og en super lækker kæmpe
paella på 2 pander. Et SKØNT arrangement med underholdning af spanske flamingo-dansere og en
guitarspiller fra Aurehøj. Det blev en forrygende og mindeværdig DM-festaften med spansk stemning, når
den er bedst. Det er unikt, at klubben kan afholde disse arrangementer til glæde for alle, som kommer og
bakker op om klubben og hermed medvirker til at styrke fællesskabet. I denne forbindelse også en stor tak
til vores sponsorer - Herunder specielt vores hovedsponsor Sparekassen Kronjylland.
Det traditionelle og hyggelige julearrangement blev igen afholdt i december, og med et besøgstal på
omkring 225 medlemmer blev det en stor fest. Jans kæmpe arbejde gjorde igen i år dagen til noget helt
specielt - Teateroptræden fra Eventyr Teatret fra Tivoli med deres flotte opsætning af “Vild med Jul”, flotte
præmier til årets julebingo, juniorernes klippe/klister af julepynt og præmieoverrækkelse til Klubmestre.
Jan og Birthe serverede sammen med frivillige medlemmer gratis flæskestegssandwich til alle deltagere.
Sparekassen Kronjylland serverede Gløgg, varm chokolade og store julekager til alle. Også blev det jul……
På medarbejdersiden er der i år sket ændringer både i trænerstaben og på klubkontoret. Vi måtte desværre
sige farvel til to trænere, som selv ønskede at prøve nye udfordringer i andre klubber. Vi ønsker god vind til
både Julia og Daniel. Vi er var så heldige, at vi i sommerens løb kunne besætte den ene trænerstilling med
en meget kompetent og kvalificeret træner - nemlig Lars Laybourn. Lars kommer fra Helsingør Tennisklub
og har stor erfaring på alle fronter. En klar styrkelse af trænerteamet. I efteråret kom endnu en meget
kompetent træner til klubben, nemlig Christoffer Raben. Raben har været ansat i HIK og bringer sin kæmpe
erfaring og energi, og ikke mindst sit gode humør med til klubben.
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Med disse ansættelser som supplement til det allerede dygtige trænerteam bestående af med Jonas i
spidsen, Ivona, Philip, Mads, Maria og Marc er det bestyrelsens overbevisning, at vi nu står med det mest
allround og kompetente trænerteam i Danmark. Med dette team - med al deres erfaring, energi og
inspiration - vil niveauet og også glæden ved tennissporten blive løftet endnu højere for klubbens børn,
unge og ældre.
Med en ny fase i klubbens opbygning og styrkelse af organisationen stod det klart, at der ikke længere var
samme behov for en klubchef-funktion, så vi måtte derfor tage afsked Kristian Grøn. En ny tredelt
organisationsstruktur blev iværksat og består i dag af en klubsekretær for medlemmerne, cheftræneren og
trænerteamet. Denne funktion varetages af Birthe Hansen, mens Jan Nielsen som klubinspektør fortsat har
kontakt til medlemmerne, forestår samarbejde med kommunen og sponsorer, og er primus motor for
events, vedligeholdelsesopgaver (sammen med Morten og Magda) samt for diverse ad hoc-opgaver for
sekretariatet og bestyrelsen. Vi ansatte således Birthe Hansen og tilknyttede et eksternt, professionelt
regnskabsfirma. Vi er utroligt glade for denne løsning, og for at Birthe er kommet så hurtigt og godt ind i
dagligdagen i klubben og har tilført sin positive energi og servicemindede gen overfor for såvel medlemmer,
kolleger som bestyrelse. Birthe kan have mange bolde i luften og kan også løbe rigtig stærkt.
Klubrummet, som vi sidder i aften, er blevet istandsat fra gulv, fodpanel til loftsplader. Efter dialog og
rådgivning med kommunes arkitekt er lokalet blevet istandsat efter alle kunstens regler. Intet er overladt til
tilfældigheder. Det viste sig, at vores loft er helt unik fra den periode i 80’erne og dermed er
bevaringsværdigt, hvorfor bjælker og de små trælister ikke må males. De er derfor blevet taget ned
enkeltvis, nummeret, slebet og lakeret, for derefter at blive monteret igen. Alle loftsplader er blevet
erstattet af nye håndskårne plader, og der blev samtidigt etableret nyt lys. Derudover er vores køkken
blevet opdateret, således har vi fået et grovkøkken og nye køleskabe mm. Senest har vi fra kommunen fået
bevilliget penge til at færdiggøre lagerrummet i køkkenet, og det arbejde er nu også gennemført.
I løbet af det sidste år har I nok oplevet, at der er sprunget et vandrør eller to eller 10 – igen har vi haft en
god dialog med kommunen, der fandt midler til at få alle rør i huset udskiftet. Det var uholdbart, at rørene
sprang hele tiden — og også dyrt. Det var et større projekt at skulle skifte alle vandrør i vores klubhus og i
hallen – men det er lykkedes, og resultatet er blevet rigtig godt. Vi har nu et tidsvarende rørsystem, som
lever op til de nye krav. Stor tak til Jan, Birthe og Morten for at være med til at sørge for, at det gik så
smertefrit som muligt for alle klubbens medlemmer og også klubbens økonomi.
Vi har også med kommunens hjælp gennem Klubrumspuljen modtaget 70% tilskud til anskaffelse af nye
garderobeskabe i kælderen, nye planter og kummer, nye havemøbler og grill på terrassen samt til den nye
cykelparkering med forbedret lys.
Desuden har bestyrelsen arbejdet på muligheden for at forlænge udesæsonen og har været i dialog med to
leverandør af de nye typer grusbaner: RedPlus og Hybraid Clay. Et lille team har været i Oslo og teste
RedPlus banerne og kan berette, at de er fantastisk gode at spille på. Det føles ligesom at spille på
”grusbaner”. Vi har derfor arbejdet på at udskifte banerne 5 og 6. De har længe trængt til at blive lagt om,
da de begge er nedslidte og har svært ved at holde på gruset og dræne, når der er regnskyl. Vi har valgt at
gå videre med tilbuddet fra Jac Company med deres RedPlus. Fordelene for medlemmerne og klubben er,
at vi kan spille længere på dem, at de dræner hurtigere, kræver mindre vedligeholdelse og holder bedre på
gruset - samtidig med at de er ITF godkendt. Vi er nu i dialog med kommunen om muligheden for, at de to
baner omlægges og kan stå færdige til starten af udendørssæsonen.
Derudover arbejder vi på andre projekter, som vil gavne klubben og alle medlemmerne. Vi har et projekt,
som vil kunne forlænge spilletiden hen over sæsonen, et projekt om at udvide/overbygge klubhuset, så vi
kan etablere et styrketræningsrum, som vil være tilgængelige for alle medlemmer til bl.a. Yoga- og
styrketræningshold. Renovering af de to klubkontorer er også på tapetet for at gøre dem tidssvarende og
tilvejebringe den nødvendige arbejdsro.
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Vi har også arbejdet intenst på at skaffe flere indendørs baner. Dette er et større projekt, og vi kan på
nuværende tidspunkt fortælle, at der desværre ikke kommer flere indendørsbaner på Skolevej – men det
skal ikke stoppe os. Vi har været til mange møder og er i dialog med kommunen omkring, at tennis i
kommunen mangler indendørskapacitet.
Kommunen er lydhør og har erkendt problemet og har derfor undersøgt brugen af al indendørskapacitet i
kommunen. Indendørs tennisbaner ligger ekstremt højt i belægning – næsten 100%. Tennis er en højt
prioriteret sportsgren i kommunen. Vi er derfor i samarbejde med kommunen i gang med at tænke nye
tanker og ideer til, hvordan vi kan løse problemet. På denne baggrund har GTK har taget initiativet til
projektet “Gentofte Tennis Center”. Vores tanke er, at alle tennisklubber i kommunen går sammen om få
bygget en multi-hal med tennis i centrum. SIF har underskrevet en fælles hensigtserklæring, men desværre
efter længere dialog har HIK ikke haft et ønske om at deltage. De ønsker kun at fokusere på egne projekter
– men døren er stadigvæk åben.
Vi har arbejdet sammen med DGI og DTF, deltaget i møder med kommunen hen over året, og der er en
meget positiv indstilling fra alle. Vi har også præsenteret et forslag til kommunen, som er blevet modtaget
positivt. Vi er således i fortsat dialog omkring beliggenheden af multi-hallen.
På sidste generalforsamling blev der nedsat et udvalg bestående af Poul Erik Francati, Peter Iversen, Anders
Kjærsgaard og Leslie Christensen, der skulle evaluere vores indendørsbane-kapacitet og fordelingen af
samme med henblik på at finde en løsning til, hvordan flere medlemmer kunne komme til at spille
indendørs. Alle i bestyrelsen er løbende blevet orienteret, og vi ved, at der er blevet holdt mange
konstruktive møder med deraf følgende gode forslag på bordet. Disse blev præsenteret for bestyrelsen,
som valgte at gå videre med et af forslagene, nemlig at inddrage 3 banetimer fra alle kontrakter på prime
time baner – så kontrakthaverne fremover havde 32 banetimer på en sæson på en kontrakt. I løbet af
indendørssæsonen blev de 3 timer fra hver enkelt kontrakt således frigivet til løssalg. Dette har været en
stor succes - og givet mulighed for, at alle medlemmer og ikke kun kontrakthaverne nu har haft mulighed
for at kunne spille i løbet af ugen. Der har været en positive tilbagemelding fra mange medlemmer. Vi
arbejder derfor videre med denne løsning til næste indendørssæson.
GTK har endnu engang kunne levere spillere til de danske landshold på såvel junior- som seniorsiden. Vi er
stolte over, at GTK har så mange dygtige spillere repræsenteret på junior U12 og U14 landsholdet,
damelandsholdet, Fed cup- og herrelandsholdet samt Davis Cup-holdet.
I år er yderligere 2 spillere fra GTK taget på college i USA. At vi kan medvirke til, at unge mennesker får
betalt uddannelse i USA via de tennismæssige kompetencer, som vi har medvirket til at give dem, er vi
glade og stolte af. Tak til spillerne, fordi de føler en stor tilknytning til GTK, og for at bringe deres store
erfaring med hjem, som kan være til inspiration for klubbens yngre og også ældre medlemmer.
Desuden har vi i klubben opnået at få et ”Hall of Fame” medlem - Vores 1-hold spiller og dygtige træner
Philip Ørnø. Stort tillykke til Philip, som netop er blevet optaget i Cleveland State University's Hall of Fame.
Det er virkelig en stor bedrift, så endnu en gang tillykke og tak for din indsats også for GTK og dansk Tennis i
udlandet.
Som nævnt tidligere har det været et helt fantastisk år med de sportslige resultater, der er opnået – året
startede lovende da vores senior Dame Elite Hold vandt bronze ved indendørsmesterskaberne.
DM inde:
+35: single Andreas Laulund
+40: single Kasper Warming
+45: single og double Allan Larsen

5.

DM ude
Oskar Brostrøm Poulsen U16 single
Divine Dasam Nweke U14 mix
Helene Francati U18
Emile Francati Senior Single Double Mix
August Holmgren Senior Single
Philip Senior Mix
+45 Single Allan Larsen
Nordisk mesterskab for hold: Guld til Kasper Warming
DM for Elite hold: Guld til Pigerne: Emilie Francati, Helena Francati, Maria Jespersen, Eva Dyberg, Elin Vilen,
Divine Nweke, Sofie Boers, Isabella Kierkegaard, Camillie Ramm Larsen og Arendse Honoré.
DM for elite: Bronze til Herrerne: Christian Sigsgaard, August Holmgren, Philip Ørnø, Ole Jensen Frølich,
Kasper Warming, Andreas Boers, Andreas Laulund, Sebastian Grundvig, Oskar Brostrøm.
DM for hold U18: Guld til Pigerne: Helena Francati, Divine Dasam Nweke, Isabella Kierkegaard, Camille
Ramm-Larsen, Emma Løchte Jensen, Arendse Honoré.
DM for hold U12: Guld til Drengene: Albert Widell, August Brostrøm Poulsen, Fidel Dennis Nweke, William
E. Schnack, Oscar Howitz Bardram, Carl Nygaard, Christian Dyrberg Rommer.
Der har i årets løb også været afholdt mange sociale aktiviteter for junior, der har været interne skumturneringer, pizza/tennis aftener, Playstation FIFA-turnering, spil sammen med 1. holds damerne – og
meget mere. Det vil vi gerne takke trænerteamet, ungdomsudvalget og de frivillige forældre for, som står
bag disse spændende og populære aktiviteter.
Igen i år har der været arrangeret Never2late træning med udsolgte hold og fest. Der har været afholdt
GOBY turnering med kåring af en GOBY mester. Jeg er selv trådt ind i GOBY + 45 og nyder at spille med og
møde andre medlemmer.
Mandagspigerne spiller hver uge året rundt. Det samme gør ”the tirsdags Ladies”, og om fredagen nyder et
stort hold af “ pigerne” et enkelt glas champagne (eller 2?) efter deres spil. Veteranholdet spiller
holdkampe fredag aften og i weekenden.
En stor tak til jer alle – det er så dejligt med så meget liv i klubben, og det har Rådhuset og Borgmesteren
også bemærket, for som han nævnte i sin tale til standerhejsningen: “Det er en af årsagerne til, at der er en
helt speciel stemning i GTK. Det er fordi i vil hinanden på kryds og tværs”.
Vi arbejder løbende på at kommunikere alle tilbud og aktiviteter ud til alle medlemmer – det har sine
udfordringer med den nuværende hjemmeside og med banebookingen. Derfor arbejder vi på en ny
hjemmeside, som vil blive lanceret inden standerhejsning sammen med en opdateret version af halbooking.
Dette vil medvirke til, at al information bliver lettere at opdatere og lettere for medlemmerne at finde.
Vi skal dog samtidig for nu bede jer om at tjekke og opdatere jeres oplysninger, når er inde i banebooking
for at booke baner eller tilmelde jer til hold mv, så har vi altid de seneste kontaktoplysninger. Ellers kan I
ikke modtage mails fra systemet.
Vi har også i den digital proces lagt en plan for brugen af Facebook og Instagram – så hvis I ikke allerede
følger klubben, så ville vi opfordre jer til at gøre det i fremtiden.
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I samme forbindelse vil jeg opfodre jer til at have tålmodighed omkring svartid på mails fra både klub- og
trænerkontoret. Nu til dags forventer vi alle sammen en svartid med det samme – Det kan ikke altid lade sig
gøre. Vores trænere er ansat til at træne tennis og skal helst være på banen så meget som muligt, og vores
kontor har mange bolde i luften og skal researche og bruge tid for at kunne besvare. Så have tålmodighed jeres mails skal nok blive besvaret. Samtidig kan vi opfodre jer til at komme ned i klubben og tage en snak
med os. Det er hyggeligt at sætte ansigt på. Vi vil i nærmeste fremtid indføre en fast træffetid på
Klubkontoret, men I skal altid være velkomne.
Bestyrelsen er i aktiv dialog og deltager i møder med kommunen, DGI og DTF. Vi har her i efteråret haft
besøg af DTF’s formand Henrik Thorsø og Tennis ØST’s formand Lars Guldmann. De ville meget gerne se og
høre vores syn på udviklingen i dansk tennis - og høre, hvordan vi har opnået så stor succes på alle fronter
med vores begrænsede størrelse og anlæg. Vi fortalte om vores tiltag og modeller med fx brug af et stort
antal udenbys haller i hverdagen, og hvordan det er det fælles ansvar og kærligheden til klubben og tennis,
som er drivkraften i klubben. De var meget imponeret over alle de mange tiltag, som klubben har igangsat,
og især over det tætte samarbejde, som bestyrelsen og klubben har med kommunen.
Bestyrelsen har løbende igennem året arbejdet med at søge ekstra midler til de mange gode aktiviteter. Vi
har søgt både hos kommunen, DGI og diverse fonde.
Der skal lyde en stor tak til kommunalbestyrelsen og borgmesteren for et fortrinligt samarbejde. Tak til
kommunens embedsværk for en god og positiv dialog og behandling af vores ansøgninger og henvendelser.
Vi er bevidste om, at det skyldes kommunens positive holdning til sport og fritid for borgerne, men også de
flotte sportslige resultater, som sætter Gentofte på idrætskort. Hertil kommer det brede spekter af
aktiviteter, som bliver tilbudt ALLE klubbens medlemmer.
Bestyrelsen er opmærksom på, at vi som klub skal yde vores del af indsatsen for at kunne leve op til den
kvalitet, som er nødvendig, og som klubben og kommunen fortjener.
En tak til de medlemmer, som gør klubben til et dejligt tilholdssted for andre end sig selv. Her tænkes på de
medlemmer som arrangerer Goby, holdkaptajner, Mandagspiger, ladies, motionisthold og alle de, som
frivilligt er med til at få fællesskabet i klubben til at fungere. Tusinde tak for jeres indsats.
Herudover vil bestyrelsen gerne rette en stor tak til vores vedligeholdelsesteam, som består af Morten,
Kim, Magda og Agneta for en sublim indsats. De er et meget stort aktiv for klubben med deres altid
selvstændige, positive og venlige indstilling og indsats over for klubben og alle dens medlemmer.
Der skal lyde den allerstørste tak til Jan og Birthe for at have lavet et fantastisk arbejde for stemningen og
fællesskabet i klubben. Vi er jer taknemlig for jeres store indsats, og alle de ideer og muligheder, I konstant
opdager. Jeres professionelle tilgang til de problemstillinger, som klubben står overfor, bevirker også, at
alle vores samarbejdspartnere nyder at samarbejde med Gentofte Tennisklub. I udvikler og skaber respekt
om klubben til glæde for alle klubbens medlemmer og kommunen.
En stor tak til trænerteamet som med deres energi, positive indstilling og store villighed altid søger nye
muligheder for at gøre tingene bedre, med de redskaber, der er til rådighed. At strukturere og planlægge
træningen er et kolossalt puslespil. Der arbejdes hårdt på, at alle uanset niveau modtager kvalificeret
træning. Det kræver en utrolig planlægning og overblik, og vi vil gerne takke vores cheftræner Jonas
Svendsen og Ivona Sfreja for også at have løftet og højnet denne opgave. Den optimale planlægning
bevirker, at flere børn får mere træning med den samme kapacitet, hvilket har positive økonomiske
konsekvenser for klubben og børnenes tennismæssige kvaliteter. Vi håber i fremtiden at kunne bruge den
øgede trænerkapacitet mere for flere af klubbens medlemmer.
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Jeg vil slutte af med at takke bestyrelsen for et flot stykke arbejde i bestyrelsesåret. I kan være stolte af
året, som er gået. Klubben skylder jer alle en tak for den enestående indsats, som I har lagt for dagen, og
fordi I altid sætter klubbens interesser over jeres egne behov. I tænker altid udvikling, og hvad der er bedst
for fællesskabet. Som eksempel herpå kan det nævnes, at halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne ikke har
nogen indendørsbane, til trods for at de ønsker en. Uden jeres engagement, vilje og indstilling var Gentofte
Tennisklub ikke den dejlige, smukke klub, som den er i dag. I har ydet en indsats langt ud over det
sædvanlige, når man arbejder som frivilligt bestyrelsesmedlem i en forening. Og med årets resultat og de
sidste mange års resultater på ALLE fronter, har alle i bestyrelsen god grund til at være meget stolte.
Tak til bestyrelsen for jeres tillid og opbakning I mit første år som formand. Det er jeg er utrolig glad for. Det
har for mig været en stor sko at skulle udfylde, da den forrige formand har sat barren højt.
Jeg vil helt specielt takke vores nuværende næstformand og tidlige formand for hans kæmpe indsats for
klubben. Poul Erik - du har valgt at trække dig fra bestyrelsen og fortsætte som suppleant.
Ord kan ikke udtrykke vores tak og beundring for din indsats. Jeg håber, at forsamlingen vil rejse sig og
sammen med os takke Poul Erik – stor respekt.
Til slut vil jeg citerer Dronningen, da jeg mener, at hun i sin nytårstale udtrykte noget, som vi alle skal tænke
over og huske. Det gælder også for os i GTK, fordi det blandt andet er det, der er med til at gøre Gentofte
Tennis klub til den bedste og helt unikke klub i Tennis Danmark:
”Vores fælles styrke næres ved, at vi har respekt for vore medmennesker og viser tillid til hinanden, for vi
har alle et ansvar for fællesskabet. Det er selve vort samfunds rødder.”
TAK FOR ORDET

