Beretning for 2020
Tennisklubbens formand Rob Daniels har valgt at stoppe i januar 2021. Mange tak for din indsats
som formand. Jeg tilbød at skrive formandens beretning, så derfor står jeg her i dag.
2020 har stået i Coronaens tegn. Det har været vanskeligt, at manøvrere i de mange skiftende
Corona regler. Vi har i bestyrelsen fulgt skiftende anbefalingerne fra DGI/DTF, og ved mails og
opslag informeret medlemmerne om, hvilke retningslinier, der skulle følges, så tennis både
udendørs og indendørs kunne spilles forsvarligt. Der blev opsat sprit til udstyr og sprit til hænder,
og Leif har lavet boldopsamlingsrør. Der skulle tænkes både i situationer omkring undervisning og
privat double/single kampe. Vi har haft mange diskussioner i bestyrelsen om Corona
problematikken. Udgangspunktet har naturligvis været at forhindre, at nogen medlemmer blev
smittet med Covid 19 ved at spille tennis.
Vi nåede at gennemføre Racketlon ultimo januar, hvor vi spillede: skumtennis, badminton og
bordtennis, og ønskede hinanden godt nytår i boblevin. Juniorer deltog om formiddagen, seniorer
om eftermiddagen.
Der var nedlukning af indendørs træningen i foråret, og den udendørs opstart blev lidt forsinket.
Standerhejsningen blev aflyst, Tennissportens Dag blev aflyst og Klar Parat Tennis Start for børn fra
Magleblik-og Enghave Skolerne blev ligeledes aflyst, men gennemført i september for Magleblik
Skolen. Undervisningen startede torsdag, den 7. maj med Leo Woer som træner.
Mandagsundervisningen for nybegyndere startede den efterfølgende mandag med Valdemar og
Johannes som trænere før sommerferien, samt Filippa, Johannes og Rob efter sommerferien.
Ingolf har igen i 2020 haft begynderundervisning torsdag aften i maj og juni.
Sommersæsonen har været afviklet som planlagt. Vi havde lavet en arrangementskalender fra
start af sæsonen, så medlemmerne havde en oversigt over datoerne for de enkelte
arrangementer. Den blev dog revideret af flere omgange.
Seniorer: Vi har i 2020 deltaget i 5 DGI søndagstræf. 1 kamp blev aflyst, vi vandt 2 kampe, 1 var
uafgjort og vi tabte 1.
Ingolf og Michael deltog i flere kampe i DTF turnering, nogle jævnbyrdige, andre svære, desværre
alle med samme resultat.
Mandag/onsdag åben tennis har i år ikke været særlig godt besøgt, måske grundet Corona. Vi har
afholdt 2 seniorhygge arrangementer på lørdage, hvor vi først spiller med hinanden og bagefter
griller den medbragte mad.
Det årlig 50+ træf med vores naboklubber blev afviklet på en onsdag i juni fra 17-21, og for første
gang blev det også til nogle mix kampe. Resultatet blev det sædvanlige, Hundested vandt,
Frederiksværk nr 2 og Melby nr 3, men vi stillede med et stærkt hold, så vi var kun 1 vunden kamp
efter Hundested. En væsentlig forbedring fra 2019.
Hundested inviterede igen til Ladies Only i juli med tennis, frugt, jordbærkage og lyserøde bobler.
Juniorer: Rob og Kristina har taget sig af juniorarrangementerne, og mange tak for det. De har
holdt flere rigtig hyggelige familiedage på lørdage, hvor børn og forældre spiller sammen og leger.

Der blev igen holdt Tenniscamp for juniorer i uge 27, hvor en rigtig dygtig DGI tennistræner
underviste, med Filippa som hjælpetræner. Det var sjovt og en stor succes. 12 børn deltog, og
Sussi og Kristina sørgede for juice og frugt.
Med Halnæs Kommune som initiativtager blev der afholdt 3 juniordage i juli (27., 28. og 29. juli fra
11-15) dels for børn fra tennisklubben og dels for børn fra byen. Leo og Henrik styrede løjerne,
Filippa var hjælpetræner alle 3 dage. Der var 16 børn, som deltog.
Den årlige juniorafslutning fandt sted den 12. september, med tennis, lege og pizza. Tess og Noa
vandt, biobiletter, som desværre ikke er indløst endnu grundet Corona.
Endvidere arrangerede Rob og Kristina en skumtenniseftermiddag i begyndelsen af december.
Arrangementet var Corona udfordret, men det blev alligevel en sjov og hyggelig eftermiddag.
Sussi startede tirsdag eftermiddage for sammenspil mellem dygtige juniorer. Efterfølgende har
Filippas forældre stået for det. Tak til dem.
Klubturnering: Der blev naturligvis afholdt klubturnering, der for seniorer blev afviklet søndag i 1.
weekend af september. Leif stod for lodtrækning og tilrettelæggelse. Mange tak for det. Vinderne
blev:
Dame single:

Hanne Hansen

Dame double:

Hanne Hansen og Anja Hansen

Mix double:

Hanne Hansen og Jesper Pank Hansen

Herre single:

Frederik Horsten

Herre double:

Ingolf Skov og Michael Nielsen

Endvidere havde Johannes og Filippa en næsten 3 timer lang kamp, som endte med sejr til
Johannes Hessner U/16.
Juniorerne holdt klubturnering om lørdagen, men konceptet skal nytænkes for 2021.Vinderne
blev:
U/10:

Martine Skov

U/14:

Denisa Merei

Kurser: Sussi og Inge deltog i januar i en kursus/konference arrangeret af DTF, omhandlende bl.a.
information om ansøgning til diverse fonde.
Leif og Jens Peder var på banekursus i Ringsted, hvilket vi alle har været rigtig glade for. Det er
også Leif og Jens Peder (plus andre banemænd) der har gjort banerne forårsklar og i øvrigt holdt
dem vedlige i hele sæsonen. Mange penge er sparet, og banerne har aldrig været bedre, hvilket
også er blevet bemærket af mange medlemmer og udenbys folk. Mange tak til Leif og Jens Peder.
Johannes og Filippa har været på trænerkursus, og Denisa på hjælpetrænerkursus.
Leo arrangerede kursus i doubleteknik en formiddag i juli. Der var desværre kun 4 deltagere, men
det var et godt og lærerigt kursus.

Sussi, Anne Marie, Rob og Inge var til fundraising en eftermiddag i oktober arrangeret af Halsnæs
Kommune.
Årshjul: Bestyrelsen har langt om længe færdiggjort en beskrivelse af alle de opgaver, der ligger i
bestyrelsesarbejdet med en estimeret tidsangivelse. Ideen er, at fordele arbejdsopgaverne blandt
bestyrelsesmedlemmerne, samt uddelegere mindre opgaver til medlemmer, der gerne vil give en
hånd med ved enkelte arrangementer.
Diverse: I december stoppede Coronaen igen træningen på Frederiksværk Gymnasium. Kassereren
besluttede derfor at tilbagebetale træningsgebyret for den manglende undervisning.
Vi har i 2020 igen oplevet medlemsfremgang. Corona gjorde, at nogle medlemmer i starten af
sæsonen meldte sig ud, men senere meldte mange nye familier og seniorer sig ind. Det var især
juniorerne, der blev væk, hvilket vi kunne registrere på vores nybegynderhold. Forhåbentlig bliver
det anderledes i år, hvor vi satser på at gennemføre Klar Parat Tennis Start for både Magleblik- og
Enghave Skole, samt et lignende arrangement for Vinderød Skole. Mange af de nye medlemmer
har sommerhuse i omegnen og har fået øje for vores gode baner og centrale beliggenhed, således
at vores baner var næsten fuldt bookede i juli måned, og det er længe siden, vi har oplevet det.
Halprojekt for ketsjersportsgrene: Der har været holdt møder mellem de forskellige
ketsjerforeninger, og en arbejdsgruppe bestående af Rob (Frederiksværk Tennisklub), Marianne og
Susanne (begge Melby Tennisklub) og Hanne Hansen (Frederiksværk Bordtennis Klub) blev nedsat.
Rob har haft et stort arbejde med at udarbejde en halskitse, efter hvilken en arkitekt (Henrik
Winther, Winther Sport og Fritid) har lavet en illustration/vejledende tegning og et
overslagstilbud. Den foreslåede hal indeholder 4 tennisbaner, 6 badmintonbaner, 10
bordtennisborde, 2 padelbaner, samt mødelokaler og omklædningsfaciliteter. Tegninger, overslag
samt en skrivelse til kommunen er nu fremsendt (via Kim Daugbjerg, Halsnæs Idrætsråd) til
Halsnæs Kommune.
Brugsretsaftalen: Aftalen har hele tiden lydt på 25 år, med 6 mdr opsigelse, hvilket tennisklubben
har opponeret i mod lige fra starten.
I slutningen af oktober får vi tilsendt en helt ny brugsretsaftale. Her er der foreslået en model med
10 års uopsigelighed, hvorefter den kan genforhandles. Godkendelse af brugsretsaftalen skulle
fremsendes inden 10 dage, da kommunen ønskede at behandle sagen i december. Dette affødte
mange indvendinger fra vores side, også omkring punkter, der allerede var forhandlet på plads i
den første aftale. Kommunen svarer tilbage 3 dage før deadline. Vi kontakter Ane Davidsen, og
med hendes hjælp fik vi formuleret et svar, som vi mente, var det bedste, vi kunne opnå. Vi fik ikke
alle vores ønsker opfyldt, men vi mente, at det var ”det muliges kunst”.
Så tager sagen en helt ny drejning. 07/12-2020 får vi en mail fra kommunens jurist, som skriver, at
brugsretsaftalen er udskudt, og der skal ske en politisk drøftelse i januar 2021 af grunden generelt
inkl muligheder for klubhus til tennisklubben. Vi indkaldes til møde den 05/02-2021, hvor følgende
oplyses:
Citat fra referatet:
”Ejendommen (tennisklubben og kolonihaverne) udbydes til boligformål, men med krav om, at
tennisklubben bibeholdes. DVS at der på grunden stilles krav om, at der skal anlægges og dermed

gøres plads til 4 tennisbaner, et klubhus på 90 m2 med bad og omklædning, samt sikring af
vejadgang til tennisklubben. Derudover sikres parkering efter parkeringsnormen for området.
I forbindelse med handlen stiller kommunen endvidere krav om, at Frederiksværk Tennisklub har
ret og adgang til klubhus og arealer i en ubegrænset periode”.
Vi har i bestyrelsen været bekymret for, om vi ville få et areal, som vi råder over nu (svarende til 6
tennisbaner), hvilket vi anser for nødvendig for at kunne fremtidssikre/udvikle klubben, og måske
installere minitennisbane og padelbane.
Der blev indkaldt til endnu et møde med kommunen den 24-03-2021. Bestyrelsen har den 18-042021 fremsendt kommentarer til begge mødereferater, og på kommunens opfordring udarbejdet
en kravspecifikation, der beskriver, klubbens krav til anlæg og byggeri.
Kommunen vil herefter udarbejde udbudsmateriale. Ejendommen forventes udbudt i Q2 2021, og
byder vælges, når budrunden er afsluttet. Der skal udarbejdes en ny lokalplan for området inden
byggeri kan påbegyndes. Tidshorisont er oplyst til 2-3 år.
Vi går en spændende fremtid i møde.
Vi har ikke længere adresse på Peder Falstersvej, men er vi flyttet til Strandgade 32!

Inge Beierholm
25-04-2021

