
 
Formandens beretning til generalforsamlingen 

onsdag d. 6. februar 2019 
 

 
I lighed med de seneste år fremsendes formandens beretning sammen med indkaldelsen til 

generalforsamlingen. På denne måde håber vi igen på, at endnu flere får mulighed for at 
”høre” beretningen og måske endda på baggrund af denne få lyst til at deltage i 
generalforsamlingen. Formandens beretning vil således ikke blive læst op på 

generalforsamlingen, men der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til beretningen. 
 

Tak for et godt 2018, der traditionen tro begyndte med standerhejsningen som starten til en 
usædvanlig fin og varm tennissæson samt stor aktivitet på banerne, hvilket var dejligt at se. 
Dette er dog intet særsyn, idet generelt er der altid rigtig god aktivitet sæsonen igennem. Vi er 

knap 400 medlemmer i skrivende stund, og det betyder, at vi er mere end 130 medlemmer pr. 
bane. Det er mange og et af det største antal medlemmer pr. bane i Danmark, hvilket vi er 

stolte over, og som vi skal værne om.  
 
Banerne var igen i 2018 meget fine og faste fra dag 1. Det lægger vi stor vægt på, og det 

bliver også bemærket af de gæstende spillere, der kommer og spiller i TT. En stor tak til både 
baneanlægsmand Poul Ørholt Nielsen, der havde nået at tromle banerne 6-7 gange og til vores 
banemand Jørgen Kirk, som har plejet banerne med stor omhu før og efter åbningen 2018. Vi 

er glade for, at Poul Ørholt Nielsen og Jørgen Kirk vil hjælpe med til dette vigtige hverv også i 
2019. At have gode baner er til stor glæde for os alle, og vi prioriterer dette meget højt. 

 
Birgitte Hübertz stod som sædvanlig for Onsdagsspil, så alt var ”ved det gamle/trygge”, og vi 
fastholdt det gode koncept. Dette betyder, at banerne også om formiddagen primært om 

onsdagen bliver benyttet aktivt.  
 

Tirsdagsturneringen i 2018 blev gennemført med en begrænset interesse fra medlemmernes 
side. Der var en lille fast skare af medlemmer, der stillede op og gjorde sit til at udbrede 
tirsdagsturneringen, men det er ikke rigtigt lykkedes at få et større antal medlemmer til at 

deltage. Derimod var der stor efterspørgsel på seniorfællestræningen ved træner Poul Erik 
Madsen, og denne efterspørgsel voksede i løbet af sæsonen. Vi gør vores bedste ved at lytte til 
medlemmerne, også i denne henseende, hvorfor vi i 2019 har besluttet at sløjfe 

tirsdagsturneringen, men derimod forøge seniortræningen på flere baner torsdag aften. Vi vil 
følge interessen nøje for seniortræningen og opfordrer medlemmerne til at deltage i denne 

træning og være med til at gøre torsdag aften til en hyggelig og social aften i Trørød 
Tennisklub samtidig med, at der er en masse god træning på banerne. Når 2019 sæsonen er 
overstået vil vi atter evaluere seniortræningen for at vurdere, om konceptet er det rigtige. 

Input til bestyrelsen i denne henseende er derfor meget velkommen. Endelig kan det 
bemærkes, at udvidelsen af seniortræningen ikke skæres ned i ”fritegningsmulighederne”, idet 
der således ikke vil være booket baner tirsdag aften. 

 
Der er en del arrangementer i løbet af en sæson, som kræver, at banerne bliver blokeret og 

reserveret til disse arrangementer, som for det meste er gode og underholdende holdkampe 
på såvel juniorsiden som seniorsiden. En gang imellem bliver vi nødt til at reservere lidt flere 
baner, end der umiddelbart er behov for til det enkelte arrangement/holdkamp, men de 

medlemmer, der har ansvaret for et givent arrangement/holdkamp, frigiver de baner, der er 
”overbooket”, så snart dette er muligt. Så derfor opfordrer jeg igen alle de medlemmer, der 

ønsker at spille i umiddelbar forlængelse af et arrangement/holdkamp at holde øje under den 



elektroniske banebooking med ”frigivelsen” af overskydende baner eller måske endda komme 
op i klubben og tage chancen for at kunne komme til at spille hurtigt efter et 
arrangement/holdkamp. Det betyder måske, at man må vente en halv times tid, inden en bane 

bliver ledig, men så kan man jo blive inspireret af det gode tennisspil, som holdkampene kan 
tilbyde. 

 
Igen i 2018 syntes vi i bestyrelsen, at der var en god balance i klubben med hensyn til 
fordeling af banetimer til diverse hold, forskellige former for træning, hjemmeholdkampe, 

diverse arrangementer og almindeligt klubspil. Denne fordeling drøfter vi løbende og lytter til 
medlemmernes ønsker, hvilket også vil blive tilfældet i 2019. Umiddelbart forudser vi ikke de 
store ændringer på fordelingen af banetimer til frit spil og diverse arrangementer i 2019. 

 
Klubmesterskaberne 2018: 

 
Klubmesterskaberne blev som noget nyt afholdt før sommerferien i 2018. Der var mange gode 
kampe, og klubbens bedste spillere deltog. Desværre var der ikke så mange deltagere, som vi 

havde håbet på. I 2019 går vi tilbage til det ”gamle” koncept med at afholde 
klubmesterskaberne i august / september. Vi håber på, at endnu flere medlemmer vil have lyst 

til at deltage i 2019 og på denne måde deltage i det gennemgående største arrangement på 
tværs af hele klubben. Følg venligst opslag i klubben og på klubbens hjemmeside vedrørende 
tilmelding og spilletidspunkter.  

 
Sommerfest: 
 

Sommerfesten i 2018 nød godt af det fine og varme sommervejr og blev afholdt med stor 
deltagelse af både juniorer og seniorer. Sommerfesten i 2019 bliver afholdt i forbindelse med 

klubmesterskaberne. Hold derfor øje med tilmelding og opslag i klubhuset. 
 
”Indendørs lørdagsspil”: 

 
Indendørs lørdagsspil i Rundforbi Tennishal fortsatte med juniorerne, der bruger disse 

klubtimer til diverse juniorarrangementer og holdturneringer. Disse arrangementer er fortsat i 
indendørssæsonen 2018/19 til stor glæde for juniorerne.  
 

Vandingsanlægget: 
 
Der blev fra kommunens side sat mere tryk på vandet så både det automatiske og det 

manuelle vandingsanlæg fungerede væsentligt bedre. Husk endelig at vande banerne før eller 
efter spil i de tørre perioder (det tager faktisk ikke så lang tid, og tiden er givet godt ud). Det 

undersøges i skrivende stund om det automatiske vandingsanlæg kan anvendes af alle i 
dagtimerne, men det kræver en del ændringer af vandingsanlægget, samtidig med at vi gerne 
vil bibeholde den automatiske vanding om natten. Følg venligst yderligere information på 

klubbens hjemmeside. 
 
På det sportslige plan: 

 
Junior- og seniorafdelingen: 

 
Vi havde igen i år stor aktivitet i juniorafdelingen og seniorafdelingen med mange flotte sejre i 
både holdkampe og individuelle turneringer. 40 plus holdet, under god ledelse af Paolo Astorri, 

klarede sig meget flot og rykkede op i 2. division. Her er der mange gode hold, så det bliver 
spændende at følge Trørøds videre færd op gennem divisionerne. 40 plus holdet består af en 

fast lille skare spillere, hvorfor evt. nye interesserede spillere kan henvende sig til holdkaptajn 
Paolo Astorri for at komme i betragtning på dette hold. 
 



Julie Wedell-Wedellsborg har været juniorformand i en række år men ønsker nu at træde 
tilbage fra bestyrelsesarbejdet, hvorfor jeg kraftigt opfordrer medlemmer til at melde sig under 
fanerne og overtage denne rolle, som er meget vigtig for udviklingen af juniorafdelingen og 

kommunikationen med vores juniortræner Poul Erik Madsen. Ønskes yderligere information om 
deltagelse i bestyrelsesarbejdet i almindelighed og juniorarbejdet i særdeleshed er I meget 

velkommen til at ringe til Julie og eller mig. Kontaktinformation kan ses på klubbens 
hjemmeside. 
 

En klub som Trørød Tennisklub kan kun fungere ved frivillig deltagelse i klubbens 
bestyrelsesarbejde, og man får på denne måde en god indsigt i klubben som sådan og får også 
mulighed for at sætte sit præg på klubbens videre udvikling. 

 
Rundforbi Tennishal: 

 
Rundforbi Tennishal har som sædvanligt haft stor efterspørgsel på tennistimer, hvilket betyder, 
at der kun er meget få ledige faste timer at få adgang til. Men der er trods alt nogle ledige 

timer, så hvis der skulle være nogle TT medlemmer, der er interesseret i at købe en fast time i 
Rundforbi Tennishal, skal der rettes henvendelse til Torben Boye på e-mail 

post@tennishallen.dk. Formandskabet, som i øjeblikket varetages af Nærum Tennisklub, vil gå 
på skift mellem de 4 klubber, Nærum, Holte, Vedbæk og Trørød. Et bestyrelsesmedlem fra 
hver af de 4 klubber danner sammen med 2 repræsentanter fra Rudersdal Kommune 

Rundforbi Tennishals bestyrelse. TT er indtil videre repræsenteret ved Berit Vendelbo. 
 
Økonomien i Hallen er tilfredsstillende, og taget på Tennishallen blev i sommeren 2016 

fornyet, så de gener, det gamle og noget utætte tag havde, blev elimineret. 
 

Afslutningsvis vil jeg gerne takke hele bestyrelsen samt alle de medlemmer i TT, der yder en 
stor frivillig indsats og hjælper til med arrangementer m.v., således at klubben i 2019 fortsat 
og fremover vil være den hyggelige tennisklub, som vi alle gerne vil have, at TT er.  

 
Tak for et godt 2018 og på gensyn til standerhejsning lørdag d. 27. april 2019 kl. 11.00. 

 
Carsten Lange 
Formand 
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