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Medlemstallet	  
Efter	  flere	  års	  tilbagegang	  i	  medlemstallet	  har	  vi	  i	  år	  stabiliseret	  situationen,	  og	  vi	  var	  ved	  ud-‐
gangen	  af	  2010	  ca.	  400	  medlemmer	  –	  samme	  antal	  som	  ved	  årets	  start.	  Heraf	  er	  ca.	  15%	  juni-‐
orer,	  og	  hvis	  man	  tæller	  junior	  familie	  antallet	  med,	  udgør	  denne	  gruppe	  ca.	  25%.	  Som	  i	  tidli-‐
gere	  år	  gemmer	  der	  sig	  bag	  dette	  tal	  en	  stor	  udskiftning	  af	  medlemstallet:	  ca.	  80	  medlemmer	  
er	  gået	  ud	  og	  et	  tilsvarende	  antal	  har	  altså	  meldt	  sig	  ind.	  Selv	  om	  vi	  kan	  glæde	  os	  over	  den	  sta-‐
bile	  medlemssituation,	  må	  vi	  også	  erkende,	  at	  den	  store	  udfordring	  ligger	  i	  at	  fastholde	  med-‐
lemmerne.	  Dansk	  Tennis	  Forbund	  har	  i	  2010	  fået	  lavet	  en	  stor	  undersøgelse	  for	  at	  få	  en	  bedre	  
forståelse	  af	  årsagerne	  til	  det	  generelt	  faldende	  medlemstal	  i	  landets	  tennisklubber.	  	  Undersø-‐
gelsen	  konkluderer	  blandt	  andet,	  at	  mangelen	  på	  makkere	  og	  et	  naturligt	  fællesskab,	  hvor	  
man	  kan	  finde	  en	  makker,	  er	  en	  af	  årsagerne.	  Det	  spiller	  også	  ind,	  at	  tennis	  er	  et	  svært	  teknisk	  
spil,	  hvor	  der	  skal	  flere	  års	  træning	  til,	  før	  man	  mestre	  det	  så	  nogenlunde.	  Jeg	  tror,	  at	  tilbud	  
om	  træning,	  herunder	  træning	  efter	  Play	  &	  Stay	  konceptet	  også	  for	  seniorer,	  er	  en	  af	  nøglerne	  
til	  at	  adressere	  dette	  problem.	  Inddragelse	  i	  de	  uformelle	  Hyg-‐in	  grupper	  er	  en	  anden	  af	  nøg-‐
lerne.	  	  
Ole	  Olsen	  skal	  som	  medlemsadministrator	  have	  en	  del	  af	  æren	  for	  medlemstallet	  og	  ikke	  
mindst,	  at	  vi	  har	  fået	  opkrævet	  kontingent	  i	  2010.	  
	  
Eliten	  
2010	  var	  også	  året,	  hvor	  vi	  sagde	  farvel	  til	  1.	  og	  2.	  holdet	  –	  en	  proces,	  der	  var	  startet	  i	  2009.	  
Forløbet	  var	  svært	  for	  de	  mange	  involverede	  og	  skabte	  desværre	  en	  del	  bitterhed	  også	  blandt	  
tidligere	  mangeårige	  HIT	  ungdomsspillere.	  Processen	  startede,	  da	  der	  i	  2009	  tegnede	  sig	  et	  
stort	  underskud	  og	  den	  daværende	  bestyrelse	  tog	  initiativ	  til	  en	  reduktion	  af	  de	  samlede	  ud-‐
gifter	  til	  træner	  og	  generel	  støtte	  til	  1.	  og	  2.	  holdet.	  Som	  forløbet	  udviklede	  sig	  valgte	  en	  del	  
spillere	  fra	  1.	  og	  2.	  holdet	  at	  benytte	  lejligheden	  til	  at	  skifte	  klub,	  og	  der	  var	  ikke	  længere	  
grundlag	  for	  at	  bibeholde	  nogen	  af	  holdene	  –	  ikke	  mindst	  på	  grund	  af	  manglende	  damespille-‐
re.	  Kommende	  bestyrelser	  og	  generalforsamlinger	  må	  diskutere	  og	  beslutte	  i	  hvilket	  omfang,	  
HIT	  igen	  skal	  satse	  på	  at	  få	  en	  elite	  og	  i	  givet	  fald	  inden	  for	  hvilke	  rammer	  dette	  skal	  ske.	  Vigti-‐



ge	  spørgsmål	  i	  denne	  sammenhæng	  er	  naturligvis	  størrelse	  af	  klubben/økonomi,	  talenter	  og	  
skal	  de	  rekrutteres	  internt	  eller	  eksternt,	  vigtigheden	  af	  en	  elite	  for	  at	  tiltrække	  og	  fastholde	  
juniorer	  o.s.v.	  
	  
Standerhejsning	  og	  Finaledag	  
Disse	  to	  arrangementer	  har	  i	  2010	  været	  to	  store	  festdage	  i	  HIT.	  Vi	  var	  især	  til	  Standerhejs-‐
ning	  meget	  heldige	  med	  vejret	  og	  havde	  et	  stort	  fremmøde	  af	  medlemmer	  og	  gæster.	  Hanne	  
Mortensen	  og	  Kim	  Borch	  har	  været	  primus	  motorer	  i	  disse	  arrangementer,	  hvor	  forplejning	  i	  
form	  af	  grillpølser	  og	  drikke	  har	  skabt	  grundlaget	  for,	  at	  mange	  tilbragte	  hele	  dagen	  på	  anlæg-‐
get	  og	  skabt	  liv	  og	  samvær.	  Jeg	  håber,	  at	  vi	  kan	  fortsætte	  med	  at	  afvikle	  disse	  arrangementer	  i	  
samme	  stil,	  da	  disse	  rammer	  giver	  mulighed	  for	  at	  mødes	  på	  tværs	  af	  mere	  eller	  mindre	  ufor-‐
melle	  grupper.	  	  
Herudover	  har	  der	  været	  af	  holdt	  en	  lang	  række	  arrangementer	  for	  udvalgte	  medlemsgrup-‐
per:	  Tennis	  by	  Night	  for	  juniorer,	  diverse	  turneringer	  og	  sociale	  arrangementer	  for	  
formiddagsmedlemmerne	  både	  sommer	  og	  vinter	  og	  venskabsturneringer	  med	  andre	  klubber	  
er	  blot	  nogle	  af	  arrangementerne.	  
	  
Ny	  cheftræner	  og	  flere	  tilbud	  om	  træning	  
Nicolai	  Olsen	  blev	  ansat	  ved	  forårets	  start	  og	  har	  sammen	  med	  en	  gruppe	  af	  primært	  ung-‐
domstrænere	  stået	  i	  spidsen	  for	  de	  mange	  forskellige	  træningstilbud,	  der	  har	  været	  i	  løbet	  af	  
sommeren	  og	  vinteren.	  Ud	  over	  juniortræning	  har	  der	  som	  sædvanligt	  været	  begyndertræ-‐
ning	  for	  seniorer.	  Som	  noget	  nyt	  har	  der	  også	  været	  tilbud	  om	  træning	  for	  senio-‐
rer/motionister,	  og	  der	  har	  været	  afholdt	  forskellige	  træningslejre	  for	  både	  juniorer	  og	  senio-‐
rer	  i	  løbet	  af	  sommeren.	  Jeg	  håber,	  vi	  kan	  fortsætte	  med	  at	  tilbyde	  træning	  til	  alle	  medlems-‐
grupper	  og	  eventuelt	  tilbyde	  træning	  til	  andre	  interesserede	  for	  at	  skabe	  en	  forbindelse	  til	  
omverdenen	  og	  eventuelle	  nye	  medlemmer.	  Her	  har	  vi	  i	  2010	  blandt	  andet	  startet	  et	  samar-‐
bejde	  med	  Skolesport	  i	  Herlev	  Kommune,	  som	  måske	  kan	  udvikle	  sig	  videre.	  Der	  har	  også	  væ-‐
ret	  tale	  om	  at	  satse	  på	  Firmatennis,	  hvor	  vi	  har	  fået	  kommunens	  støtte	  til	  at	  foretage	  en	  ud-‐
sendelse	  til	  samtlige	  firmaer	  i	  Herlev	  Kommune,	  hvis	  vi	  ønsker	  at	  gøre	  det	  i	  løbet	  af	  2011.	  	  
For	  yderligere	  at	  styrke	  træningstilbuddene	  til	  klubbens	  medlemmer	  har	  vi	  fra	  1.	  februar	  an-‐
sat	  Sebastian	  Lundberg.	  
	  
Driften	  
Steen	  Dinesen	  har	  stået	  i	  spidsen	  for	  driftsudvalget,	  hvor	  han	  har	  fået	  solid	  opbakning	  af	  den	  
såkaldte	  ”skraldemandsgruppe”	  med	  altid	  hjælpsomme	  Per	  Svendsen	  i	  spidsen.	  Vi	  har	  i	  2010	  
får	  en	  anden	  ordning	  med	  rengøring,	  der	  har	  betydet	  reducerede	  udgifter	  til	  denne	  post.	  
Klubhuset	  er	  blevet	  åbnet,	  rengjort	  og	  lukket	  igen	  som	  sædvanligt.	  Desværre	  har	  vi	  atter	  i	  år	  
haft	  nogle	  indbrud.	  Der	  er	  ikke	  så	  meget	  at	  løbe	  med	  af	  hverken	  penge	  eller	  værdier,	  men	  hver	  
gang	  har	  det	  taget	  tid	  at	  få	  repareret	  skaderne	  i	  samarbejde	  med	  kommunen.	  	  
Kommunens	  anstrengte	  økonomi	  har	  desværre	  også	  betydet,	  at	  vi	  i	  år	  har	  fået	  reduceret	  om-‐
fanget	  af	  banepleje	  af	  gartnerne,	  der	  nu	  kun	  kommer	  én	  gang	  om	  ugen	  og	  overlader	  en	  større	  
del	  af	  arbejdet	  til	  klubben.	  	  
	  
Administration	  
I	  løbet	  af	  2010	  er	  mere	  og	  mere	  af	  klubbens	  administration	  blevet	  omlagt	  til	  Globus	  Data.	  Til-‐
melding	  til	  træning	  og	  betaling	  for	  indendørsbaner	  har	  været	  de	  direkte	  mærkbare	  konse-‐
kvenser	  af	  dette.	  Der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  vi	  kan	  spare	  endnu	  flere	  frivillige	  timer,	  hvis	  vi	  au-‐
tomatiserer	  mere	  af	  arbejdet	  via	  Globus	  Data,	  og	  jeg	  håber,	  at	  vi	  i	  løbet	  af	  2011	  kan	  tage	  de	  
sidste	  skridt	  i	  denne	  retning	  med	  opkrævning	  af	  kontingent	  og	  bogføring/regnskab,	  så	  vi	  får	  
et	  integreret	  system.	  Dette	  initiativ	  falder	  sammen	  med,	  at	  HI	  (vores	  ”moderorganisation”)	  nu	  
er	  gået	  videre	  i	  samme	  retning,	  og	  det	  er	  sammen	  med	  kommunen	  aftalt,	  at	  et	  fælles	  sekreta-‐
riat	  samt	  Skolesport	  skal	  være	  de	  to	  initiativer,	  der	  satses	  på	  at	  drive	  fremad	  i	  fællesskab	  i	  



løbet	  af	  2011.	  Jeg	  har	  selv	  arbejdet	  aktivt	  for	  et	  fælles	  sekretariat,	  og	  der	  er	  nu	  en	  bredt	  inte-‐
resse	  fra	  de	  forskellige	  klubber	  og	  kommunen	  for,	  at	  netop	  Globus	  Data	  kan	  blive	  det	  centrale	  
system	  i	  denne	  sammenhæng.	  	  
	  
	  
	  
Nye	  vedtægter	  
Netop	  et	  fælles	  sekretariat	  har	  været	  en	  af	  drivkræfterne	  bag	  forslaget	  til	  nye	  vedtægter.	  Bag-‐
grunden	  er	  yderligere	  beskrevet	  på	  hjemmesiden	  og	  i	  en	  e-‐mail	  udsendelse,	  så	  jeg	  vil	  henvise	  
til	  dette	  i	  stedet.	  	  
	  
Samarbejdet	  med	  kommunen	  og	  andre	  eksterne	  parter	  
Der	  har	  i	  løbet	  af	  2010	  været	  afholdt	  flere	  møder	  med	  kommunen,	  hvor	  den	  oprindelige	  bag-‐
grund	  var	  det	  dårlige	  regnskab	  for	  2009	  og	  især	  vores	  ejerskab	  af	  hallen.	  Udgifterne	  til	  hallen	  
er	  en	  stor	  belastning	  for	  klubben	  og	  en	  stor	  risiko	  med	  et	  faldende	  medlemstal	  –	  ikke	  mindst	  
hvis	  vi	  skal	  investere	  yderligere	  i	  vedligehold.	  Kommunen	  ønskede	  dog	  ikke	  at	  påtage	  sig	  et	  
ejerskab	  af	  hallen	  og	  dermed	  renteudgifterne	  og	  vedligehold,	  men	  ville	  gerne	  hjælpe	  på	  anden	  
vis.	  Det	  har	  givet	  sig	  udtryk	  i	  økonomisk	  bistand	  til	  at	  gennemføre	  træning	  i	  Play	  &	  Stay	  kon-‐
ceptet	  for	  skolerne	  samt	  lovning	  om	  bistand	  til	  at	  foretage	  en	  udsendelse	  til	  samtlige	  firmaer	  i	  
Herlev	  (en	  dyr	  portoudgift).	  Heldigvis	  er	  økonomien	  nu	  rettet	  op,	  så	  vi	  er	  ikke	  så	  udsatte	  i	  for-‐
hold	  til	  hallens	  lån	  som	  tidligere,	  men	  vi	  er	  fortsat	  sårbare.	  	  
Jeg	  har	  desuden	  deltaget	  aktivt	  i	  HI,	  hvor	  jeg	  lagt	  kræfter	  i	  at	  få	  afdækket	  interessen	  for	  et	  fæl-‐
les	  sekretariat.	  Der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  vi	  via	  HI	  har	  mulighed	  for	  at	  deltage	  i	  en	  lang	  rækker	  
andre	  aktiviteter	  i	  kommunen,	  hvis	  vi	  har	  frivillige,	  der	  vil	  engagere	  sig	  i	  arbejdet.	  	  
Fra	  Dansk	  Tennis	  Forbunds	  side	  har	  der	  i	  2010	  været	  gjort	  et	  forsøg	  på	  at	  få	  etableret	  et	  sam-‐
arbejde	  mellem	  klubberne.	  Jeg	  har	  deltaget	  i	  to	  sådanne	  møder,	  der	  for	  mig	  har	  haft	  værdi	  
som	  generel	  inspiration.	  Det	  er	  dog	  ligeledes	  klart,	  at	  der	  ikke	  i	  nogen	  af	  klubberne	  er	  frivillige	  
resurser,	  der	  kan	  gå	  ind	  i	  et	  egentligt	  praktisk	  samarbejde	  på	  tværs	  af	  klubberne.	  Mange	  af	  
klubberne	  har	  ligesom	  vi	  svært	  ved	  at	  finde	  frivillige,	  der	  kan	  varetage	  den	  daglige	  drift	  og	  
deltage	  i	  bestyrelsesarbejdet	  og	  arbejdet	  i	  udvalgene.	  	  
	  
Tennisresultater	  
Flere	  medlemmer	  har	  i	  løbet	  af	  2010	  repræsenteret	  HIT	  i	  forskellige	  turneringer	  og	  nogle	  
med	  resultater	  i	  guld-‐klassen:	  	  
Jonas	  Damgaard	  og	  Martin	  Andersen	  vandt	  DM	  Guld	  i	  DTF	  Cup	  2010.	  	  
Svend	  Lehmann	  vandt	  ligeledes	  DM	  Guld	  men	  i	  DTF/DTV	  Veteranmesterskaber.	  	  
	  
Martin	  Andersen	  blev	  klubmester	  i	  herresingle	  og	  Connie	  Petersson	  klubmester	  i	  damesingle.	  	  
	  
	  
Anni	  Birgitte	  Møller	  
formand	  
(formand@herlevtennis.dk)	  
	  


