Generalforsamling 15. juni 2021
Formandens beretning
2020 Pandemi-året
Gik let henover klubbens aktiviteter og økonomi i forhold til de store
sammenhænge. DGI skrev at man kunne ansøge om støtte for at få tingene til at
køre og medlemstal der dalede. Vi behøvede ikke støtte, vi kunne spille
udendørs, som vi plejer, men dog ikke forsamles i større grupper.
Vi har fået en tavle til vores brikker, vi har fået nye koste til at feje banen og høje
boldkurve.
2021
Vi fik holdt standerhejsning i år, hvor ca. 25 mødte op. En hyggelig formiddag,
med tennis-netværkning og andet snak. Vi har haft klub-aftner, hvor der både
blev spillet en tennis-turnering og spillet på petangue-banen. Sjovt, og en dejlig
måde at være sammen på.
Fre. d. 25. Juni kan vi holde klubbens fødselsdag, igen. 5 år, en halv rund.
I år har vi kunnet tilbyde træning af Hans Johnsen fra Skælskør Tennisklub og
Kasper Kofoed fra Næstved. Der har været stor tilmelding. Vi har måttet udvide
tilbuddet, så alle interesserede har fået deres ønsker opfyldt. Der har været/er
stor tilfredshed med træningen.
Man kan fortsætte med de 2 trænere ved at rette personlig henvendelse. Begge
er medlemmer og tlf.numrene står på medlemslisten.
Vi fortsætter med at have åben bane for nye medlemmer, der skal introduceres i
Tennisspillet.
Vi har fået en henvendelse fra en kvinde fra Sandved Tennisklub, som fortæller
at de er nogle der har talt om, at vi kunne spille sammen/eller mod hinanden.
Måske det kunne være interessant at prøve. De ville kontakte os.
Vi har fået lidt nye medlemmer, lidt er gået ud, det holder sig omkring det
samme som sidste år.
Bente slutter som sekretær. Hun har været medstifter af Tennisklubben og vi
siger tak for et godt arbejde og samarbejde med en kurv med lidt godt i.
Vi håber på en god sæson til alle.
Birthe Christensen

