
Beretningen på Generalforsamlingen den 8. jan 2015. 
 
Bestyrelsen er enige om, at vi i aften ikke vil dvæle så meget ved det år der er gået, men 
primært bruge vores tid i aften til at se frem til det der skal ske i 2015.  
 
Vi synes bestemt, at det i alle henseender har været en god tennissæson med: 
Godt vejr, gode baner, gode arrangementer, hyggeligt samvær, mange nye medlemmer 
som vi meget gerne vil byde velkommen i fællesskabet.  
 
Det er vigtigt for os først og sidst at takke alle der har været med til at gøre vores 
tennisklub til en levende og social klub, ved at deltage i klubbens aktiviteter samt være 
med til at hjælpe de nye medlemmer. 
 
Vi vil igen i år takke DGI for den hjælp de har givet os: 
Dels ved træning af vores nye medlemmer. 
De stillede også trænere til rådighed således at vi kunne invitere klasser både fra Elsted og 
Lystrup Skole - der deltog ialt 120 elever. 
Og endelig så stillede de også trænere til rådighed i forbindelse med Tennis-Skolen i 
august måned. 
 
En stor tak skal også lyde til vores dygtige banemand Gustav som igen har ydet en stor 
indsats for at holde banerne i orden. 
 
Vi har haft 1 hold med i DGIs holdturnering for seniorer, og det er vores klare indtryk, at 
de har nydt denne udfordring – og det sociale samvær. 
 
Per og jeg havde et møde med Mik fra DGI den 8. jan., hvor vi talte om vores samarbejde i 
2014. Mik lovede, at DGI ville støtte og hjælpe os i samme omfang som sidste år på 
betingelse af, at vores ambitionsniveau var på højde med sidste år.  
 
SPONSORER: 
 
Som det fremgår af vores hjemmeside så har vi i dag 4 sponsorer. 
 
Det er JYTAS. 
BYGMA Risskov 
BodyPath.  
TELEMARK 
DGI 
OK benzin - og vi kan oplyse, at de hvert år giver os et beløb når vi hjælper dem med 2 
mand i 2 timer med salg af OK-kort, og det gjorde vi også i 2014 og har fået 4.770 kr. for 
det. 
 
Den sidste sponsor vi kan nævne er In Sport som sidste år gav os en ketcher og tilskud 
bolde. 
 
Vi vil naturligvis opfordre alle vores medlemmer til at bruge vores sponsorer fordi de 
støtter os - og som sagt så kan I se dem alle inde på vores Hjemmeside. 



 
Det er blandt andet takket være vores sponsorer, at vi kan gå ud af 2014 med et overskud 
på ca. 18.000 kr. 
 
Vi vil opfordre alle jer alle til at være opmærksom på mulighederne i sponsorater. 
Hvis I selv har et firma eller er ansat hos en der kan have interesse i at være mere synlig i 
Lystrup så er I altid velkommen til at kontakte bestyrelsen så vil vi gerne give firmaet et 
godt tilbud. 
 
Som nævnt har mange hjulpet os i løbet af året og det vil vi gerne takke jer alle for – ingen 
nævnt ingen glemt. 
 
Vi fik 35 nye medlemmer og er nu oppe på 130 delt op i ungdomsspillere 30 og seniorer 
100. 
Der er ingen tvivl om, at den største opgave for den nye bestyrelse i 2015 bliver dels at 
fastholde de gamle medlemmer og også at få nye medlemmer. 
 
Hvordan det kan ske er der ikke en enkel løsning på, men der må sættes ind på mange 
områder og også med medlemmernes hjælp. 
 
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i 
det forløbne år. 
 
En særlig tak skal vi rette til Claus som efter flere års bestyrelsesarbejde desværre har 
valgt at udtræde i år, men vi er glade for dit tilsagn om, at du også fremover vil tage en 
tørn med det praktiske arbejde i klubben. 
 
Hermed er bestyrelsens beretning slut, men vi har lagt op til, at vi under eventuelt skal tale 
om de udfordringer der kan komme i løbet af 2015 - og den snak ser vi meget frem til. 
 
Og så vil vi gerne slutte af med at ønske jer alle et rigtigt godt Nytår. 
  
På bestyrelsens vegne 
Bent Hansen 


