
Årsberetning 2018 - tennis 
Mandag den 25. februar 2019 

Årsberetning med aktiviteter, regnskab, medlemsstatus og nye tiltag. 

Aktiviteter 

Tennisafdelingen valgte også i 2018 at lokke nye spillere til gennem gratis medlemskab i 

april. Det fik igen nogle få til at prøve spillet på vores dejlige bane for efterfølgende at melde 

sig ind som medlemmer. 

Hen over sommeren har der været tilbud om træning primært for børn. Vi har haft 4 børn til 

fast ugentlig træning. De har nydt at få undervisning og spille sammen.  

Der var ikke nogen seniorspillere, der valgte at deltage i træning. De finder som oftest selv 

en eller flere makkere til et spil single eller double. 

Under sportsfesten i august åbnede vi banen og tilbød ketchere og bolde for alle, der havde 

lyst til at spille. 

Regnskab 

De samlede resultat for tennisafdelingen lyder i 2018 på godt 5.000 kr. i overskud. I dette 

beløb indgår bl.a. det årlige tilskud fra Skanderborg Kommune. 

I regnskabet indgår afskrivning af banens underlag på kr. 12.500. Pengene skal de 

kommende år lægges til side, så vi har råd til at skifte det røde grus med underliggende 

kunstgræs, når det bliver nødvendigt. Det forventes, at underlaget skal skiftes om 15-20 år. 

Medlemmer og kontingent 
Der var i 2018 i alt 30 medlemmer fordelt på 22 seniorer, 5 juniorer og 3 børn. 

Kontingentsatserne ændres ikke i forhold til tidligere år og de vil fortsat ligge på et meget 

overkommeligt niveau. Der tilbydes igen gratis spil i april måned for at lokke 

nye medlemmer til. 

Vi har oplevet en lille stigning i medlemstallet fra 2017 til 2018 og vi håber, at denne 

fremgang vil fortsætte. 

Nye tiltag i 2019 

Vi gennemgår banen, sætter udstyr i stand eller erstatter det med nyt. Derudover rettes 

hegnet op så hele anlægget fremstår som da vi etablerede det. 

Der arbejdes fra anden side på at etablere en asfalteret bane foran tennisbanen. Området 

vil henvende sig til skatere, mountainbikere samt børn og unge på løbehjul og trickcykler. Vi 

vil gerne støtte sådanne tiltag og det vil kunne give mere liv nede ved banen. 



 


