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25. april 2017 

Formandsberetning incl. Vedligehold ved Jens Larsen 

Indledningsvist vil jeg gerne sige tak til den sidende bestyrelse, til Max, Ulla, Truls, Kim, Tommy og sidst 

Martin samt udvalg, forældre og frivillige der alle har hjulpet til med at holde gang i Farum Tennis Klub. 

Men også tak til alle medlemmer der bare nyder at komme og spille tennis i vores dejlige Tennis Klub. 

Det har som formand for Tennisklubben været er ganske anderledes år end jeg havde forventet. 

Efter sidste generalforsamling hvor jeg accepterede formandsskabet i 1 år indtil formanden ordinært var på 

valg, var det min overbevisning at det ville blive et spændende år med en god og talstærk bestyrelse i 

ryggen, men det skulle vise sig anderledes. 

Efter generalforsamlingen 2016  meldte Christian Rosenholm fra da han havde fået job i USA og trådte 

dermed ud, næsten inden han var kommet ind i bestyrelsen. 

I løbet af efteråret meddelte henholdsvis sekretæren og kasseren at der var behov for orlov hvilket i tider 

betød at jeg ud over formandsposten og formand for vedligeholdelsesudvalget også skulle varetage kasser 

og sekretær funktionerne.  Endeligt i foråret valgte så Sekretæren og et menigt medlem af bestyrelsen der i 

øvrigt var linket til ungdomsudvalget at trække sig helt ud af bestyrelsesarbejdet hvilket ikke lettede på 

arbejdet i Bestyrelsen. 

VI har i bestyrelsen ganske enkelt været overbebyrdet og det er med stor ærgrelse at se tilbage på et år 

hvor der ikke har været de fornødne kræfter til at klare de udfordringer der har været. 

Det var bl.a. i erkendelse af denne overbebyrdning og andre forhold at Bestyrelsen i efteråret besluttede at 

ansætte en Forretningsfører og vi er glade for at have ansat Martin Kahl på ½ tid i Farum Tennisklub. 

Derudover indgår Martin også som tennistræner 5 timer om ugen. 

Bestyrelsen fik på sidste generalforsamling nogle klare og enkle opgaver at gå til.  

• Fortsat fokus på klubbens økonomi og  

• En ny og mere inspirerende hjemmeside.  

Disse opgaver har vi forfulgt med det har ikke været uden udfordringer. 

Omkring økonomien fulgte bl.a. om der skulle fortsættes med Klubmodul, her havde vi mange og delte 

opfattelser, men har i sidste ende valgt at fortsætte med Klubmodul, hvilket har vist sig være det rigtige da 

den anden udbyder endnu ikke har fået sit system op at køre. Abonnement med Klubmodul var egentlig 

opsagt pr. 31.3 og da Klubmodul så vælger en opdateret version bliver vi ikke orienteret da vi jo principielt 

har opsagt opsagt vores abonnement. Der er nu indgået en aftale med Klubmodul og vi håber hermed der 

er skabt ro herom således vi kan booke baner og samtidig få indhentet opkrævninger herfor. 

Omkring hjemmesiden blev der faktisk umiddelbart efter generalforsamlingen nedsat et udvalg med 

henblik på at få oprettet en ny hjemmeside, også den trak ud, så til sidst blev det et spørgsmål om at nå 

den ny hjemmesides lancering inden denne generalforsamling, det er nået og stor tak til Truls for en 

herorisk slutspurt. Hvis I ikke allerede har været inde på hjemmesiden så gør det nu, den er rigtig flot men 

skal også vedligeholdes og her er en udfordring. 



Et andet fokus punkt omkring økonomi er medlemsantallet hvilket er dalet med omkring 70 medlemmer i 

forhold til sidste år. Denne tendens er ikke overraskende set på landsplan. Mange klubber lider under langt 

større medlemsflugt, men særligt for Furesø Kommune er det en udfordring at der er så mange 

idrætstilbud for de unge. DGI kører for tiden projekt vækst for tennisklubber og Klubben har indgået en 3 

årig aftale hvor der aftales initiativer og sættes fremadrettede mål for de kommende år med bistand fra 

DGI. 

Jeg vil her ikke komme yderligere ind på økonomi, det overlader jeg til Jeanne og Max. 

 

På det sportslige plan er det værd at notere: 

• Der er kommet en kæmpe gruppe Kidzten spillere, det er børn på til 8 år som i starten blev ledet af 

Mette Petersen. Mette der havde studie ved siden af valgte i efteråret at trække sig hvilket betød 

at der i trænergruppen blev foretaget en omstrukturering således Truls overtog ledelsen for denne 

gruppe, her kom så igen Martin ind og kunne dække hul i andre rækker. 

• Kim, gennemgår for tiden en særlig coach uddannelse hvilken forhåbentlig også smitter af på hans 

tennistræning her i klubben. 

• Juniorhold  

Vi har været repræsenteret med hold i U8, U10, U12, U14 og U16 rækkerne, der er blevet kæmpet 

bravt men ingen holdmedaljer 

 

• Juniorindividuelt  

Vi har deltaget i SM og UM inde og ude. 

6 spillere har gjort sig bemærket og det er: 

Nicolas Borgsten der har vundet henholdsvis guld og bronze i single U12 kategori 1 

Guld og bronze til Axel Galtt i U14 kat.2 

Sølv til Axel og Laura Laisbo i Mix U14 kat. 1 

Bronze til Mathias Versterre og Oscar Weller i Double U10 og endelig 

Bronze til Laura og Lisa Busk i double U 16 kat. 1 

 

• På seniorsiden er ambitionsniveauet for de bedste senior damer og herre skruet ned i forhold til 

det spillerpotentiale der er for tiden. 

Således er 1. herreholdet i 1. division, var tæt på oprykning men missede 2 tætte holdkampe 

udendørs 

2. herre Var i sjællandsserien men rykker ned til serie 1. 

1. damehold er i 1. division i en hård række og undgik nedrykning 

Det er ikke blevet til individuelle mestre i år. 

 

• På veteran siden har vi igen i år været talstærkt repræsenteret i SLTU med 1 -2 hold i alle 

kategorier, ingen hold har vundet deres række. 

Individuelt SM har  

Truls Enghoff vundet Guld i +60 Single 

Niels Holst Bronze i +50 Single og  

Peter Haase bronze i +60 Single 

DM blev afviklet for 3 uger siden jeg har ikke hørt om FTK mestre her. 



Jeg vil nu tage en anden kasket på og tale på vegne af anlægs og vedligeholdelses udvalget. 

Stor tak til udvalget bestående af: Tommy, Stig, Henrik, Hans, John og Ole, det er bare en fornøjelse at være 

i udvalg med jer. 

Køkken i sporvogn: Tommy fik jo sidste år indhentet en fondsdonation på kr. 100.000 til etablering af et nyt 

køkken her i sporvognen. Resultatet kan ses bag mig, så nu har vi fået et køkken vi forhåbentlig kan nyde i 

mange år fremover. 

Malerarbejde i hallen: Der pågår løbende mailngs vedligehold men der er mange m2 at komme over, så 

hvis der blandt medlemmerne er nogle der ikke har noget mod at trække i malertøj en dag eller to er det 

bare at kontakte Tommy. 

Tag undersøgelse: Her er et punkt der fortsat kræver at bliver undersøgt nærmere, der henstår stadig en 

pulje på kr. 75.000 til dette. 

Hallens Bane 5 og 6: Kommunen har omlagt installationer således at lys og varme på bane 5 og 6 styres fra 

hallen. Økonomisk sker der ikke meget andet end nogle sondringer. 

Udendørs anlægget: Ved lidt tilfældig benarbejde mod jul opstod der pludselig en mulighed for at få en 

pose penge til opretning af udendørsanlægget i alt. Kr. 480.000. Pengene skulle gå til ekstraordinært 

vedligehold. Det betyder at Hard Court banerne 3 og 4 der har været i elendig forfatning og livsfarlige at 

spille på omlægges til grus baner, samt at flisebelægningen omkring Center Court omlægges. Flisearbejdet 

omkring Center Court skulle være omlagt så til sommer kommer turen til omlægning af bane 3 og 4. 

Bræddebeklædning bag tribune: Denne trænger til en eftergang  

Diverse planter og fodhegn: Her skal der foretages udskiftning  

Inspektør: Som det er blevet annonceret har Tommy valgt at stoppe som Inspektør til efteråret. VI i 

Bestyrelsen har i første omgang valgt at søge en ny Inspektør der er medlem af Klubben og dermed 

tennisspiller. Der er ikke sat en fast ansættelsesdato men det ønskes at den ny Inspektør kan nå at få lidt af 

Udendørssæsonen  og Indendørssæsonen med Tommy før han stopper. 

Endeligt 

Som det er meldt ud og jeg har forsøgt at fortælle i min formandsberetning har det været en udfordring for 

Bestyrelsen og der er inderligt behov for nye kræfter. 

Vi, Jeanne, Stig og undertegnede vil gerne fortsætte i Bestyrelsen, dog vil jeg ikke fortsætte som formand 

den post vil Jeanne gerne overtage. Stig fortsætter som næstformand. Jeg fortsætter gerne som menigt 

medlem, med ansvar for vedligeholdelsesudvalget 1 år mere. Således mangler der en Kasser samt 

yderligere 2 medlemmer til bestyrelsen 

Såfremt der i aften ikke melder sig min. 2 helst 3 kandidater til bestyrelsen vil den sidende bestyrelse alle 

trække sig.  

 

 

 

 


