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Det har været et begivenhedsrigt år i Vig Tennisklub med 

etableringen af vores lethal som det helt store projekt.  

Mere herom senere… 

 

Helt overordnet har udendørs sæsonen lignet alle de tidligere med 

klargøring, standerhejsning, hyg-ind-aftener, forskellige 

træningstilbud, deltagelse i Odsherredturnering, festivalevent, 

klubturnering, hjælperfest, løvfalds- og afslutningshygge mm. 

 

Det er mit indtryk at disse aktiviteter har et passende omfang, 

selvom det også er tydeligt, at færre og færre deltager i de enkelte 

tilbud. En af årsagerne kunne måske ses i den tendens, at flere og 

flere finder sammen i forskellige hold, der forsøger at spille på faste 

tidspunkter. 

 

Bestyrelsens arbejde er stadig styret af ønsket om at finde ud af, 

hvordan vi bedst muligt kan fastholde nuværende medlemmer og 

tiltrække nye medlemmer. 

 

 

Jeg vil gerne lave et par nedslag i bestyrelsesarbejdet i den 

forløbne sæson: 

 

 



Kommunikation til medlemmerne: 

Vi har nu fået struktur på, hvordan vi ønsker at kommunikere med 

medlemmerne:  

Hjemmesiden, som den mere statiske del, hvor vi lægger faste 

opslag, ordensregler, medlemsliste, oversigt over og 

kontaktmulighed til bestyrelsen, bestyrelsesreferater,  vores nye 

bookingsysten…mm. 

 

FaceBook, som den mere dynamiske del, med billeder fra 

arrangementer og påmindelser om forskellige begivenheder. 

  

Anlægget 

Hegnet igen, igen, igen….Vi besluttede efter nogen drøftelser, at vi 

selv ville betale…. 

 

Vi havde jo hærværk på anlægget i starten af sæsonen. Det gik ud 

over nyanlagte baner og det nye hegn…Derfor besluttede vi, at 

etablere video-overvågning. Det kunne lade sig gøre, fordi vi 

modtog en gave fra Odsherred Brandassurance på 30.000 kr. 

 

Etablering af lethallen til tennisbrug, har dog været den største 

bestyrelsesaktivitet.  Både på beslutningsniveau og på 

udførelsesniveau….. 

Først og fremmest har vi investeret mange af vore midler i 

etablering: EL, Gulv, belysning og udendørs anlæg. Og vi er ikke 

helt færdige endnu:   



Vi skal færdiggøre udeområder med hegn og grus, bygge vindfang 

mm. 

Og vi vil gerne have hjælp….. 

Så for første gang i klubbens historie kan vi nu spille tennis i egen 

hal hele året. 

 

 

Etablering af bedre forhold for vores festival-aktivitet…Terrasse… 

 

 

Aktiviteter: 

Træningstilbud: 

Vores tilbud om træning af juniorer blev forestået af Leo og Kaper, 

som begge har ydet en stor indsats for vore unge medlemmer.  

Tak for det. De må gøre det godt – der kommer flere og flere… 

 

Og så prøvede vi et nyt tiltag til voksne: Et initiativ med koblingen 

af en opvisningskamp og træning. Men det slog desværre fejl. Der 

var ikke nok tilmeldinger. Måske prøver vi igen… 

 

Eksterne samarbejdspartnere 

Samarbejdet med Novasol: 4 huse er tilmeldt i første år  

Vores vind: 10 % på alle lejemål i hele Europa, et fast beløb til 

klubben, hvis medlemmer kan anvise nye udlejnings-huse 

 



Vi er i fortsat dialog med Vig Festivalen for at 

forventningsafstemme vores samarbejde. Pt. har vi lagt sidste hånd 

på et intentionsnotat, som beskriver vores samarbejde…  

En af de ting der ligger i aftalen er et muligt samarbejde omkring 

en ”festival-aften” med ”syng, spis, og snak” om onsdagen op til 

festivalen – afholdt i lethallen…. 

Hvis tennisklubben synes, at det kunne være en spændende ide og 

at det kunne generere mere økonomi til klubben, ligger bolden hos 

os: projektbeskrivelse, forretningsplan (økonomi), forslag til 

opgaveløsning i samarbejdets ånd…. 

Er der mon nogle medlemmer, der har lyst til at indgå i den 

opgave… 

 

Et forsøg på et samarbejde med Vig skole lykkedes ikke…(økonomi) 

 

En beslutning om at nye samarbejder kan betyde opsætning af 

reklamer ifm sponsorater…. 

Så hvis I har nogle gode ideer…. 

 

 

 

Til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for samarbejdet i det 

forløbne år. Vi løfter i fin forening – synes jeg. 

Vi sagde farvel til Flemming og goddag til Sussi  

 



Og tak til alle, der med små og store tiltag er med til at gøre VTK til 

det hyggelige og positive sted i vores lokalsamfund, som vi gerne 

vil skabe. 


