Dato:11.03.2008

Beretning for HI Tennis til Generalforsamlingen Torsdag d. 6. marts 2008 kl. 19.00 v.
formand Søren Damgaard-Mørch

(Jeg vil starte med at bede om 1 minuts stilhed for Leif Analin , som desværre gik bort i
November, /V Svend Lehmann)
Tak
På mange måder var 2007 godt år for Herlev Tennis.
Det lykkedes os at fastholde de mange medlemmer som er kommet til klubben de sidste
sæsoner, så medlemstallet endte på ca. 560. Samme niveau som i 2006 og 110 flere end i
2004.
Økonomisk har Bestyrelsen og ikke mindst klubbens Kasserer Helle Bovin gjort en stor indsats
for at få udgifter og indtægter til at hænge sammen. Året resultat – er et mindre underskud
på 19.000 kr.
Hovedsagelig pga. højere udgifter som følge af højere aktiviteter på ungdomssiden samt
mindre baneudlejning.
På vores udendørsanlæg var den største forandring været lukning til stien v bane 1, samt
forsøg med autovanding på bane 1.
På juniorsiden har Ungdomsudvalget sammen med klubbens trænere stået for træning,
tennismæssige arrangementer og arrangementer af mere social karakter. Vores mål er at give
de unge i Herlev og omegn et tilbud om motion og socialt samvær samt øge kendskabet til
tennissporten ser ud til at kunne opfyldes.
Da vi også gerne udvikle juniorer, som kan indgå i klubbens seniorelite – kræver begge mål at
klubben råder over kompetente ledere og trænere samt tillige en stor forældreopbakning. Det
oplever jeg at vi har, men der mangler hænder / hjælpere – og udvalgsmedlemmer.
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Thomas Rosenmejer og Christina Brandt Nielsen har forestået planlægningen og sammen
med hele trænerkorpset gennemført af juniortræningen. Desværre har Christina måtte
trække sig grundet stort arbejdspres i hendes civile job,
Desuden har vi atter i år deltaget i Herlev Festivalen, Ungdomsudvalget har igen her været
meget aktive og stod bla. for gennemførsel af Herlev Open.
I udendørssæsonen fik HIT tillige et hold Sjællandmestre og hele 3 ud af klubbens 4
juniorhold – vandt deres rækker.
På Elite-siden lykkedes det at få dispensation til at blive i Serie 1 – og det var sørme godt ,
idet 1.- holdet vandt rub og stub – blev Sjællandsmestre i Serie 1 ved til slut at vinde over
Hillerød. Flot gået af holdet og Thomas Rosenmejer, som jo forestår træningen i det daglige
for 1-2 hold, samt de bedste juniores. Jeg vil i øvrigt tilføje at klubbens 2 hold ligeledes vandt
deres række og rykker op.
I den just overståede indendørssæson har holdet ligeledes vundet serie 1 og rykker op i
Sjællandserien.
Det lover godt for den kommende udendørssæson.
Samtidig kan jeg da nævne at Jesper Holm Hansen blev Sjællandmester i A – rækken
udendørs, samt Kenneth Larsen i januar genvandt sit A række indendørs mesterskab i single
og sammen med Henrik Vestergård tillige også doublen. Et stort tillykke til alle 3.
Bredden har også haft en god sæson. Trods en del regnbyger, lykkedes det at have et højt
aktivitetsniveau og stor opbakning til arrangementerne og klubbens tilbud.
Vi tilbød som noget nyt tilbudt gratis senior træning og genoptaget sparring med 1/2 holdet.
Dejligt at se den store interesse for vores tilbud.
Vores klubblad Baghånden, samt vores hjemmeside oplever vi stadigvæk fungerer rigtigt godt
og vi modtager rigtigt god feedback – også fra andre klubber.
På Sponsorsiden har vi i år nogen fremgang, vi indgik bla. den største og mest omfangsrige
aftale med Transocean Sport/Head. Det er vi selvfølgelig meget glade for.
Oldboys/Veteran .
Holdmæssigt blev til en hhv 2 og sidste plads og ved udendørs DM vandt Svend Lehmann
sølv, men er dog stadig forsvarende indendørs mester.
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Som meddelt på sidste års generalforsamling, valgte en enstemmig bestyrelses at gå ind i
tilbuddet fra Herlev Kommunes ”Organisations- og Ledelsesudvikling i Foreningslivet”
Bestyrelsen har brugt mange kræfter sammen med Herlev virksomheden SportHouse – ved
Henning Hansen og planen var at det skulle munde ud i en Udviklingsplan.
På dette års generalforsamling – under punktet – ”Debat om klubbens fremtid” vil
næstformand Niels Filt og jeg gennemgå processen og resultaterne af dette arbejde.
Standerhejsningen bliver d. lørdag d. 26 april, kl. 10.00 – igen med besøg af Transocean
Sport.
Endeligt vi jeg sige: Tak til alle bestyrelsesmedlemmer, udvalgsmedlemmer, web-master,
redaktører og huspassere, rengørings Helle - forældre mv. Alle har bidraget til at arbejdet i
HIT forløber godt i hverdagen. Tusind tak.
Da dette er min sidste generalforsamling som formand for HIT, vil jeg ligeledes takke alle i
klubben for samarbejdet. Det har givet mig mulighed for at møde rigtig mange mennesker.
Dette har været såvel sjovt, som lærerigt for mig. En tid jeg vil se tilbage på med meget
glæde og stolthed.
Tak
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