
Formandens beretning for Vejen Tennisklub ved generalforsamling den 24. februar 2015. 

Sidste års sæson var begivenhedsrig og spændende på mange fronter. 

2014 slutter dog af med et vemodigt farvel men med håb om et snarligt gensyn til vores formand, Gitta Trier. Der skal 
fra bestyrelsen side lyde en stor tak til Gitta for hendes indsats som formand, men også for hendes engagement som 
medlem i klubben, igennem de sidste mange år. TAK! Vi håber at se dig i 2015.   

Det første år med VIC som komplet samarbejdspartner har budt på nogle udfordringer som i 2015 skal blive bedre. 
Der er dog en god dialog og ”børnesygdommene” bliver kureret når de opstår. Medlemstallet er gået fra 83 i 2013 til 
63 i 2014.  

På trænersiden har Jan og Henrik igen guidet tennisspillere i alle aldre og forskellige niveauer igennem teknik, 
præcision og mange andre øvelser, hver mandag i løbet af hele sæsonen. Tusind tak for en god indsats og altid god 
stemning og godt humør. 

Vi har fortsat med vores ”tøsetræf” om tirsdagen og ”spil sammen” om torsdagen. Tilslutningen har i år ikke været på 
højde med året forinden. 

Klubben har i flere omgange forsøgt med åben hus arrangementet ”Tennissportens dag” i samarbejde med DTF. 2014 
var ingen undtagelse. Der var ikke den store tilslutning, men vi kan prale af at ALLE besøgende, som ikke var 
medlemmer i forvejen, efterfølgende har meldt sig ind. Derigennem 2 nye medlemmer.  

Tennis & Terning cup, turneringen, blev i år afholdt uden sponsor, da LH Grafisk har været nødsaget til at trække sit 
sponsorat, da de er blevet opkøbt. MEN det er jo ikke ensbetydende med at man ikke får en god dag med en masse 
tennis. Vi kunne også konstatere tilslutning hos pige juniorene, som med stor hjælp fra Jan fik prøvet at spille sine 
første kampe om point. Vi håber på ligeså stor opbakning i 2015.   

Klubmesterskabet i august blev afholdt på én dag, med mange kampe og god stemning. Der blev gennemført en 
turnering i senior, DS, DD, HS, HD, samt en U16 drengesingle på junior siden. En dag som afslutningsvis havde Grill 
Master Allan klar med en varm grill til den medbragte mad.  

Vejen Kommunemesterskab blev igen arrangeret i samarbejde med Brørup Tennisklub, og havde deltagelse fra både, 
Vejen, Brørup, Bække og Jels. Der var igen pladen fuld på senior siden. Flot tilslutning, og tak til alle frivillige 
hjælpere. 

Vi har som klub for første gang i mange år igen været repræsenteret i JTU’s holdturning og var allerede i denne første 
sæson tæt på at rykke op i Serie 1. Tak til gutterne for at stille op og vise flaget, samt bruge tiden på at køre til 
Skanderborg på en grå regnvåd lørdag.  

Ydermere skal vi være stolte af at vi nu pr. 23/2 2015 har en spiller rangeret blandt de 200 bedste i Danmark. Michael 
Christiansen har kørt land og rige rundt i de sidste 12 måneder og fået Vejen på landkortet. Han har præsteret flotte 
resultater og har ifm indendørsturneringen spillet på Esbjerg’s 2. divisionshold. Godt gået og tillykke med de flotte 
resultater.     

Vi har mistet sponsorater fra Frøs Herreds Sparrekasse og Sport 24. Vi vil i den forbindelse gerne takke for støtten 
igennem de sidste år og håber at de en dag igen vil støtte Vejen Tennisklub.     

Efter Gitta’s flytning i oktober er det undertegnede der som næstformand er tiltrådt som fungerende formand. Jeg vil i 
den forbindelse gerne sige en stor tak til bestyrelsen for tålmodigheden og hjælpen i de måneder der er gået, og for 
det store stykke arbejde I har ydet i løbet af året. Der skal naturligvis også lyde en tak til alle de frivillige der har givet 
en hånd med ifm aktiviteter og events.  

Vi ser nu frem til en sæson, hvor vi har mange opgaver foran os. Vi skal have re-defineret klubben og have vundet 
nogle af de tabte medlemmer tilbage. Tøse træf, torsdagstræf. Nye sponsorer, et turneringshold der jagter oprykning, 
Tennis & Terning, Klubmesteskab, er blot nogle af de ting der venter. Aktivitetsplanen vil være at finde på 
hjemmesiden og på vores facebook side når sæsonstarten nærmer sig. Vi glæder os til at få grus under skoene igen. 

Med sportslige hilsner 

Pelle Lindahl 
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