Farum Tennisklub

10. april 2018

Generalforsamling
Beretning fra Vedligeholdelsesudvalget ved Jens Larsen
Stor tak til udvalget bestående af: Frank, Tommy, Stig, Henrik, Hans, John og Ole, det er bare en fornøjelse
at være i udvalg med jer.
Malerarbejde i hallen: Den megen brug af hallen sætter sine spor, det er naturligvis positivt, men det slider
på interiør og overflader som skal vedligeholdes løbende. Det er planen over sommeren at indkalde til
malerdage hvor alle inviteres til at give et nap med at få piftet de indvendige overflader op.
Tag undersøgelse: Der kommer fortsat dryp i hallen efter regnvejr. I foråret tages initiativ til en udvendig
afhjælpning.
Hal belysning: Tiden nærmer sig hvor den nuværende type belysning i hallens bane 1‐4 er ved at udgå. Om
2‐3 år vil det ikke længere være muligt at købe den type lyskilder der sidder i armaturerne. Der pågår
undersøgelser om ny belysningstype og heldig er der et voksende udvalg særligt inden for LED, hvor
udgifterne hertil også bliver gunstigere.
Opvarmning af hallen: I forbindelse med at bane 5 og 6 sidste år blev koblet til den øvrige hal opvarmning
steg forbruget naturligvis. Dette kompensere Kommunen delvist for, men der kom i første omgang en
uheldig belastning på vores anlæg der har taget tid at få styr på og desværre også været noget dyr i
forbrug. Der er nu fokus på at holde temperaturen nede på et fornuftigt niveau og derved spare på
udgifterne på opvarmning.
Indvendig rengøring: Det er Frank der forestår den daglige rengøring i hal og klubhus. Med den ordning der
er indgået med Frank, håber vi dels at kunne fastholde en godt rengøringsniveau men også at der kan
spares lidt på rengøringsudgifterne der så kan anvendes på vedligehold andetsteds i klubben.
Rengøring af hal baner: Banerne støvsuges jævnligt men der har i flere år været talt om tillige at få vasket
banerne et par gange om året. Der arbejdes på leje eller indkøb af en vaskmaskine til dette formål. Eller
dele med andre klubber.
Udendørs anlægget: Belægningen på bane 3 og 4 blev sidste sommer omlagt fra Hard Court til grus og på
Center Court blev arealerne omkring spillefladen rettet op således vi uden fare for at brække arme og ben. I
disse dage er HP Tennis i gang med af forårsklargøre banerne og Frank har spændt tromlen for traktoren så
banerne kan blive gjort klar til udendørssæsonen.
Bræddebeklædning på servicebygning bag tribune: Denne trænger til en eftergang
Diverse planter og fodhegn: Her skal der foretages udskiftning

Efterskrift:
Som oplyst i min 2017 beretning er 2017‐18 mit sidste år som Formand for vedligeholdelsesudvalget og
dermed stopper også mit arbejde i Bestyrelsen.
Det har været nogle dejlige år i Bestyrelsen og helt specielt at være en del af Vedligeholdelsesudvalget.
Jeg ønsker Bestyrelse og Udvalg alt det bedste for fremtiden

