Formandens beretning.
Indledning
22.000 / 462 / 70 / 55
Det er nøgletallene for sæsonen 2017.
Helt præcis 22.629 kr. i overskud, 462 medlemmer af RTK, 70! nye medlemmer, men desværre
også 55 medlemmer som har forladt RTK.
52 juniorer, 25 ungdom, 70 formiddag, 9 mini og 306 seniorer ialt 462 medlemmer
Regnskabet kommer vi tilbage til senere, hvor det vil blive fremlagt af en noget mere talkyndig
stemme end min.
Så jeg vil i stedet hæfte mig ved at RTK har haft en medlemsfremgang fra 2016 til 2017 på 15
personer.
Set i en tid hvor tennis generelt, men især i DK har det svært, må det siges at være tilfredsstillende.
Vi var som nævnt 462 medlemmer i 2017, mod 448 i 2016. Det er en stigning på ca. 3,5 %.
Det kan vi sådan set kun være tilfredse med, men vi kan ikke være tilfredse med at 55 medlemmer
har valgt forlade klubben.
Der vil selvfølgelig altid være medlemsafgang, det være sig naturlig afgang i form af dødsfald,
aldersbetinget frafald, fraflytning, mistet interesse og lignende. Det er helt ok, men der, hvor vi
gerne vil sætte ind, er overfor de nye medlemmer som kun spiller i klubben en sæson og derefter
stopper af den ene eller den anden grund. Eventuelt en af de tidligere nævnte. Dem vi gerne vil have
fat I er de nye medlemmer som falder fra fordi de ikke kan finde en eller flere at spille med, eller
som ikke er blevet ordentlige ”integreret” i klubben. Dem vil vi gerne have fat i, og vi har i 2017
lavet diverse tiltag for at kunne følge op på dette, og håber at kunne få noget effekt af det i 2018.
Falder ”mangeårige” medlemmer ind under dette, vil vi selvfølgelig også gerne have fat i dem.
Årets gang i RTK
Standerhejsning 22. april. Det jeg husker tydeligst, var at den lille træbænk som formanden plejer at
stå på for at holde åbnings talen, var blevet brugt som brænde over vinteren, og at jeg måtte stå på
fliserne! Derudover var alt som det plejer; vejret rimeligt, banerne var klare og spilbare, der var
stort fremmøde (omkring 100 personer er et godt bud), og der var fiskefileter, fiskefrikadeller og
fadøl nok! Vores fantastiske hovedsponsor Djurslands Bank havde igen opstillet kaffevogn, hvor
der blev serveret lækker kaffe og en fin konkurrence med flotte præmier. In Sport var som altid
også til stede
Jeg kan oplyse at det forventes at standerhejsningen i år bliver den 21. april.

Og så glemte jeg lige at nævne at der den 18. april var den årlige arbejdsaften hvor anlægget blev
gjort klar til sæsonstart, og klubben kvitterede med pizza og rødvin. Tusinde tak til alle de som
mødte op og hjalp til.
Tennissportens dag den 29. april.
Afholdes over hele Danmark, og er et forsøg på at skaffe flere medlemmer til klubberne.
Man kan møde op, og prøve at spille tennis, under kyndig vejledning hvis man ønsker det, eller
alene hvis man hellere vil det.
Vi havde entreret med dele af Tommys lørdagshold, som mødte op og fyldte lidt på banerne, og så
havde vi vel en 8-10 gæster som kom forbi.
Jeg mener at vide at dette alene gav os 6 nye medlemmer.
8/5”Velkommen til nye medlemmer” møde, hvor bestyrelsen fortalte lidt om klub, klubhus, baner
og træning, samt hvordan tingene i det hele taget fungerer eller ikke fungerer i RTK.
Herreaften 20. maj. Fuldt hus, stegt flæsk med persillesauce, øl og snaps og skønsang.
Dame/tøseaften 6. juni.. Mange deltagere, god tennis og dejlig mad.
Gourmet-aften den 17. juni blev desværre aflyst pga. manglende tilmelding.
Vi forsøger igen i den nye sæson.
”Cafe nede ved Vandet” var igen åben, når RTK’s divisionshold spillede hjemmekampe.
Her blev der serveret diverse lækkerier, øl, vand og vin. Som altid en bragende succes, som
imponerer alt og alle, især de gæstende hold.
I skolernes sommerferie blev der i samarbejde med DGI afholdt tennisskole for de mindste, og dette
var som sædvanligt nogle gode og aktive dage.
Klubfest/finaler 16. september. En rigtig fin finale dag, med gode kampe, grillpølser fra
baneinspektørens hånd og velskænket fadøl (fra egen hånd ☺ )
Om aftenen fest og fejlring af RTK’s 80 års fødselsdag.
Udover dette var der så de tilbagevendende tilbud:
Seniortræf /seniortennis onsdag formiddage i stort set hele sæsonen med, for det meste med en
repræsentant for bestyrelsen til stede.
Søndagstennis. Fik i den grad en renæssance i 2017. Drevet i høj grad af nye medlemmer, men mere
eller mindre med et krav om at Svend Hvidberg var til stede. Svend og en masse kvinder.
Juniortræning/minitræning med Thomas, Simon, Amalie, Ninna, Nanna og Marie Louise.
Stor glæde og entusiasme på anlægget, men desværre ikke så mange ungdoms spillere som vi har
haft tidligere.
Dette kan skyldes mange ting, men af dem lader til at være skolereformen, som gør det svært at få
tiden til at passe, for både trænere og spillere.
Seniortræning. Rasmus Gad med skiftende makkere stod for træningen.

Igen en pæn succes med ikke mindre en 66 deltagere fordelt på forår/efterår. Dejligt at komme på
anlægget og se den aktivitet der var under træningen.
I sæson 2017 startede vi også ”voksenintroduktion”.
Voksenintroduktion er et koncept udviklet af DTF. Konceptet går ud på at voksne (det ligger
ligesom i navnet ”voksenintroduktion) for et beskedent beløb, får 6-8 trænings sessioner, låner en
ketcher og så bliver introduceret til tennis.
Til dette havde klubben hyret to yderst kompetente og højtuddannede trænere…nemlig Lone Dall
og undertegnede
Det er helt klart noget vi gentager i kommende sæson, for det var en kæmpe succes.
Jeg vil tro at vi havde lige knap 20 deltagere med i løbet af forår/efterår.
Sjældent er der set så mange hoftesvingsøvelser på bane 1 – nævnte hoftesvingsinstruktioner
forestod Lone, mens jeg næsten altid havde et ærinde i boldskuret efter et eller andet, lige netop på
det tidspunkt
Til gengæld fik jeg så fornøjelsen af at introducere deltagerne til den meget simple, enkle og let
forklarlige måde man tæller på i tennis. ”Sådan er det bare” blev brugt som argument mange gange
under den session.
Holdturnering
Ny-oprykkede 1. division damer nummer 3 ud af 6
1. division herrer nummer 6 og sidst. Rykker ned i 2. div.
JS-damer nummer 4 ud af 6
Serie 1 herrer nummer 3 ud af 6
Serie 2 herrer nummer 3 ud af 6
40+veteraner nummer 5 ud af 5
50+veteraner nummer 1 ud af 8 og vandt bronze med DM
60+veteraner nummer 3 ud af 8
70+veteraner nummer 4 ved DM
Klubturnering
Der blev igen igen igen (et igen mere end i sidste beretning) prøvet et lidt anderledes koncept.
Bla. blev der spillet en mix double turnering med ”tilfældig” makker, altså at man tilmeldte sig og
så blev tildelt en makker af turnerings-ledelsen, for at skabe nogle gode og lige kampe.
Deltagerne syntes alle at det var sjovt og havde en god aften, men jeg har også hørt muggen i
krogene over at det ikke var den rigtige måde at afholde en klubturnering på.
Vinderne af mix turneringen
Kirsten Lund Hermansen/Bo Søndergaard - Helle Hansen/Niels Alexandersen 7/5 7/6
Taber-Mixfinale:
Lone Kirketerp/Erik Segel - Carlijn Steinweg/Mogens Eriksen 6/7(5) 7/6(4) (10-8)
Deltagerantallet i klubturneringen var igen i år temmelig lavt. Desværre!
Vi har ikke umiddelbart løsningen, men vil arbejde videre med at stable en klubturnering på benene,
som medlemmerne vil deltage i. Forslag modtages med kyshånd!
Nævner lige hurtigt årets klubmestre:

A-damesingle:
Anni Michelsen - Marie Thyssen Christoffersen 6/2 6/2
A-herresingle:
Rasmus Gad - Jan-Erik Ørum-Petersen 6/2 7/5
Damedouble:
Merete Andersen/Lone Dall - Kirsten Lund Hermansen/Carlijn Steinweg 6/1 6/7(4) 6/4
A-herredouble:
Julius Gad/Rasmus Gad - Lars Lynge/Jan-Erik Ørum-Petersen 6/1 5/7 (10-8)
B-herresingle:
Julius Gad - Thomas Sjøgreen 6/2 6/1
B-herredouble:
Holger Lund Christensen/Henrik Korr - Peter Horslev/Tommy Hansen 6/4 6/1
C-damesingle:
Lisbeth Andersen - Lone Kirketerp 6/1 6/3
Indivduelle resultater
RTK fik næsten ”as usual” en væld at medaljer til diverse Jyske Mesterskaber, så dem vil jeg ikke
nævne.
Derimod vil jeg nævne at Anni Michelsen sammen med Dorthe Bonnesen fra HRT vandt guld i DD
+55 ved DM for Veteraner udendørs. Og en sølvmedalje i MD sammen med Christian risager.
Anlægget
Anlægget var igen i fin stand, styret af Svend Hvidberg vores baneisnpektør, og Calle banemand i
skøn forening.
Som tidligere Carl anlægger baner. Calle vedligeholder baner. Rengøringsselskab til at gøre rent i
klubhuset.
Vi have i løbet af sæsonen nogle problemer med larm, ild og narkotika salg i klubhuset.
Skete når medlemmerne have forladt anlægget.
Svend havde op til flere gode snakke med de unge mennesker, og der blev faktisk ro på anlægget.
Flot indsats af Svend.
I den forbindelse kan det nævnes at man som repræsentant for RTK får mange ”spændende” opkald
og mails.
Blev ringet op af en kæl.. ”kvinde” som absolut mente at det var min og resten af bestyrelsens
opgave at møde op på anlægget, fjerne de unge og stoppehash salget.
Det kunne jeg så fortælle hende at det var/er det ikke. Den slags henhører under ordensmagten her i
landet.
Fik også en mail fra en person som ikke mente at to midaldrende herrer som spillede på bane 4 i et
bestemt tidsrum havde talt pænt til ham.

Personen mente at det var en opgave for formanden at tale med disse to midaldrende herrer.
Behøver jeg at sige at der ikke skete mere i den sag.
Ølskur
Anette og familien Sejr sørger for opfyldning. Som noget nyt var der også hvidvin i skuret.
Husk at betale!
IT
Fungerer stort set uden problemer.
Dog opgav tryk skærmen ævret og vi måtte investere i en ny.
Samarbejdspartnere og sponsorer
Vi havde i forgangne sæson Djurslands Bank som hovedsponsor, og var meget glade for
samarbejdet. DB sponsorerede en flot sum penge, samt nogle MEGET flotte præmier både til
tøseaften, herreaften og ikke mindst til klubturneringen, hvor vi fik nogle fantastisk flotte
præmiekurve.
Derudover tak til: S Marketing og Event, Okkels Is, InSport, Bøttcher Fog Elinstallatør, Norup
Ejendomme, DK-Foods, Vognmand Bendt Hansen, NMT El-Service, Villa Provence, Nobile Vin,
DK2 bygherrerådgivning, Emilienborg ejendoms og projektudvikling, Colliers Hans Vestergaard og
Lett Advokatfirma.
Økonomi
Som nævnt tidligere, så fik vi i 2017 et overskud på godt 22.629.
Dette på trods af vi måtte bruge et større beløb på en gennemgribende oprensning af banerne på
Fortevej.
Grundet den våde sommer og manglende varme, blev banerne ganske simpelt så glatte at de var
farlige at spille på.
Vi forudser at der indenfor 4-6 år skal ske en fuldstændig renovering af sandbanerne.
Tilsvarende holder grusbanerne heller ikke evigt, og vil også indenfor en årrække kræve en
gennemgribende omlægning/renovering.
Dette med kommende bane renovering, samt det faktum er vi ligger på ”markedsniveau” er
begrundelsen for at fastholde kontingentet som det er i den kommende sæson.
Bestyrelsen
Ulla Bechtold - kasserer
Anette Sejr - ungdom
Lone Dall – voksen intro
Bo Søndergaard - motionist
Svend Hvidberg - baner
Erik Segel - turnering
Liz Abildgaard – medlems registrering
Det var det hele. Tak for ordet.
Søren Højgaard

