
 

Formandens beretning til generalforsamlingen 
onsdag den 4. marts 2020 

 
 
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 2019, der traditionen tro begyndte med standerhejsningen som starten til en fin 
tennissæson og stor aktivitet på banerne, hvilket var dejligt at se. Dette er dog intet særsyn, idet 
der generelt altid er 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 igen i 2019 var og stadig er stolte over, og 
som vi skal værne om.  
 
Poul Eriks 10-års jubilæum i TT 
Cheftræner Poul Erik Madsen havde i 2019 10-års jubilæum, som blev fejret i december ved det 
årlige julearrangement i Rundforbi Tennishal med mere end 100 deltagere. Bestyrelsen takkede 
Poul Erik for det gode arbejde, han lægger både ifm. klubbens juniorer, ungseniorer og 
seniortræningen. Vi glæder os over, at TT har en både dygtig og meget vellidt cheftræner, som 
forstår at gøre TT til et særligt sted - især for vores mange tennisbørn. Også stor tak til de øvrige 
trænere for deres indsats. Poul Erik har også i den forgangne sæson samlet et stærkt trænerteam.   
 
Udendørsbanerne i TT 
Banerne var igen i 2019 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 2019. Vi er 
glade for, at Jørgen Kirk også vil hjælpe med til dette vigtige hverv også i 2020. At have gode 
baner er til stor glæde for os alle, og vi prioriterer dette meget højt. 
 
Seniorspil og -træning 
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. Eftersom tirsdagsturneringen i 2018 kun havde en begrænset 
tilslutning, blev det besluttet ikke at gennemføre tirsdagsturneringen i 2019.  
 
Der har også i den forgangne sæson været stor efterspørgsel på seniorfællestræningen ved 
træner Poul Erik Madsen m.fl., og denne efterspørgsel voksede i løbet af sæsonen. Vi gør vores 
bedste ved at lytte til medlemmerne, også i denne henseende, hvorfor vi i 2020 har besluttet at 
fortsætte den populære seniortræning på flere baner torsdag aften samt vintertræning indendørs i 
Hørsholm. Vi vil følge interessen nøje for seniortræningen og opfordrer medlemmerne til at deltage 
i denne træning og være med til at gøre torsdag og søndag aften til en hyggelig og social aften for 
seniorer i Trørød Tennisklub. Når 2020 sæsonen er overstået, vil vi atter evaluere seniortræningen 
for at vurdere, om konceptet er det rigtige, og om efterspørgslen fortsat er til stede. Input til 
bestyrelsen i denne henseende er derfor meget velkommen. Endelig kan det bemærkes, at 
udvidelsen af seniortræningen ikke skærer ned i ”fritegningsmulighederne”, idet der således stadig 
ikke vil være booket baner om tirsdagen til andre former for faste arrangementer. 
 
 



 
TT’s udendørsbaner til arrangementer og holdkampe 
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 indeholder 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 den 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 måske 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 2019 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, klubturnering og almindeligt klubspil. Denne fordeling drøfter vi løbende og lytter til 
medlemmernes ønsker, hvilket også vil blive tilfældet i 2020. Umiddelbart forudser vi ikke de store 
ændringer på fordelingen af banetimer til frit spil og diverse arrangementer i 2020 i forhold til 2019. 
 
Klubmesterskaberne 2019 
Søndag den 1. september 2019 afholdte vi klubmesterskabsfinaler. Dagen bød på rigtig gode 
kampe og hyggeligt samvær. Vinderne og billeder kan ses på vores hjemmeside tt2950.dk. 
 
I 2020 fortsætter vi med at afholde klubmesterskaberne i august / september. Vi håber på, at 
endnu flere medlemmer vil have lyst til at deltage i 2020 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 
Fredag den 6. september 2019 afholdte vi klubfesten. Pga. dårligt vejr blev arrangementet holdt i 
Rundforbi Tennishal. Unge og gamle hyggede sig på bedste vis. 
 
Sommerfesten i 2020 bliver afholdt inden skolesommerferien begynder, nemlig lørdag den 20. juni 
og hold derfor venligst øje med tilmelding og opslag i klubhuset. 
 
Indendørs lørdagsspil 
TT’s månedlige lørdag aften i Rundforbi Tennishal har i 2019/2020 fortsat primært været brugt til 
holdturnering for ungseniorer og en række populære junior/familie-arrangementer. 
 
Juniorafdelingen ved juniorformand Signe Mandrup Adamsen 
Som ny juniorformand siden foråret 2019 glæder jeg mig over, at sidste sæson endnu engang har 
budt på både god tennistræning og -camps for klubbens juniorer og ikke mindst mange gode 
arrangementer, som vidner om det gode klubliv i TT. Cheftræner Poul Erik har stået bag en række 
vellykkede aktiviteter og arrangementer bl.a. træningstur til Båstad, junior-hygge med overnatning i 
klubhuset, junior klubmesterskab samt den altid velbesøgte julefest mv.  
 
Juniorafdelingen har i den forgangne sæson oplevet flot fremgang i antal af juniormedlemmer og 
rundede ved udgangen af året 170 juniormedlemmer. Vi håber, at de nye medlemmer har fået en 
god start i TT. Mange af vores juniormedlemmer deltager i træning og i de sociale aktiviteter. 
Klubbens juniormedlemmer dækker over spillere på forskelligt niveau og med forskellige 
forventninger til deres træning. Det ønsker vi fortsat at kunne tilgodese og vil fortsat tilbyde 
forskellige former for træning både skumtennis og inde/udendørs træning. 
 
En gruppe juniorspillere har været aktive både i individuelle- og holdturneringer - flere med flotte 
resultater både som hold og individuelt. Stort tillykke til jer! Tak til dem som har deltaget i 
holdkampe for TT. Vi fortsætter med at tilmelde det antal hold, som TT kan stille med i de 



forskellige årgange. Samtidig vil jeg opfordre endnu flere af vores yngre juniorspillere til at deltage 
ved individuelle turneringer i den kommende sæson f.eks. skumtennis. Det giver perspektiv til 
træningen og måske nye tennisvenner.  
 
Sidst men ikke mindst vil jeg takke de forældre, som har gjort en ekstra indsats for klubben f.eks. 
som holdledere og/eller har bakket op om klubbens arrangementer. En velfungerende klub med 
god træning og et aktivt socialt liv kræver et godt samspil mellem engagerede trænere, motiverede 
børn og aktive forældre.   
 

Bane 4 
I løbet af 2019 har der været en generel undersøgelse om idrætsaktiviteten i Rudersdal Kommune, 
som ligeledes tog temperaturen på, om kapaciteten blev udnyttet tilstrækkeligt og/eller der var 
mulighed for yderligere kapacitet på diverse idrætsanlæg, inklusive Trørød Tennisklub. Dette har 
fået bestyrelsen til at genoplive idéen med at undersøge muligheden for at få anlagt en bane 4 
(typisk syd for klubhuset ved siden af bane 3). Vi har allerede et godt belyst projekt, og bestyrelsen 
vil i 2020 bearbejde denne mulighed. 
 
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. 
 
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., så klubben i 2020 fortsat og fremover vil 
være den hyggelige tennisklub, som vi alle gerne vil have, at TT er.  
 
Tak for et godt 2019 og på gensyn til standerhejsning lørdag d. 2. maj 2020 kl. 11.00. 
 
Carsten Lange 
Formand 
 
 

mailto:post@tennishallen.dk

