
Formandens beretning 2018 
Tilbageblik på 2018 
2018 var en rigtig god tennis sommer med masser af sol. Vi kunne også se dette i brugen af banerne, 
hvilket er dejligt. Vi har dog stadig masser af kapacitet til både flere medlemmer og flere gæstespillere. 
 
Stigende antal seniorer 
Vi har oplevet en stigning i antallet af seniorer og håber, at de startede trækker lidt flere med. Nogle af 
de nye seniorer har deltaget i træningen for de øvede og det har fungeret rigtig godt. 
Blandt alle medlemmer har vi en svag stigning og vi håber at fortsætte den udvikling i 2019 
 
Arrangementer 
Vi har holdt fast i vores arrangementer med Tennissportens dag/Standerhejsning håber traditionen med 
de to arrangementer vil brede sig til lidt flere af vores medlemmer. Dog vil vi i 2019 flytte dem fra 
hinanden, så vores medlemmer kan få glæde af de gode forårsdage. 
 
Baner og klubhus 
Vi har stadig nogle problemer med ukrudt/alger på banerne, men arbejder med at få løst problemet 
sammen med kommunen. Især den ny stejle skråning op til fodboldbanerne giver problemer med meget 
ukrudt. 
 
Nye trænere 
I 2018 prøvede vi at dele træningen op i øvede og begyndere, da vi oplevede meget store 
niveauforskelle og var bange for at der var spillere der ikke fik nok ud af træningen. Samtidig er vores 
nye trænere ved at have så meget erfaring at de godt kan tage begynderne selv. Dette frigjorde Claus til 
at arbejde med de øvede og gav vores unge trænere mulighed for selv at få træning. 
Vi vil fortsætte med denne opdeling, da det er vores oplevelse at det var til gavn for alle. 
 
Samarbejde med skolen 
Vores samarbejde med skolen gik desværre i vasken, hvilket kunne mærkes på vores junior medlemmer. 
Vi vil i 2019 forsøge at genoplive samarbejdet med Aarupskolen og håber at vi igen kan booste vores 
ungdomsafdeling. 
 
Økonomi 
Aarup Tennisklubs økonomi ser rigtig god ud.  
Vi havde i 2018 et mindre overskud, hvilket dog ikke noget mål i sig selv. Tennisklubbens penge skal 
bruges til at skaffe flere medlemmer og gøre klubben bedre for de eksisterende medlemmer. 
Vi vil dog fortsat forsøge at have en reserve til uventede udgifter. 
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