
VTK - Formandens beretning 2018 
 

Hvis 2017 var et udviklingsår med lethallen som det primære 

omdrejningspunkt – så blev 2018 et solidt driftsår.. 

 

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. 

 

Sidste år drøftede vi Hyg-Ind formatet og besluttede at give det 

mere energi. Det synes vi har virket. Der er igen god opbakning til 

dette vigtige sociale arrangement… 

 

Det er mit indtryk at alle vore aktiviteter har et passende omfang. 

 

Og så har nu kunnet spille tennis i egen hal hele året. ☺ 

 

 

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

hvordan vi bedst muligt kan fastholde nuværende medlemmer og 

tiltrække nye medlemmer. 

 

I den forbindelse vil jeg gerne byde alle vore nye medlemmer 

velkommen. Håber I bliver glade for beslutningen om medlemsskab 

 



Samarbejdet med STU 

I forlængelse af ønsket om fastholdelse nuværende medlemmer og 

tiltrækning af nye medlemmer har vi besluttet os for at indgå et 

mere strategisk samarbejde med Sjællands Tennisunion, hvor vi nu 

har status som distrikscenter: 

3 års gratis medlemskab, 5000 kr årligt i 3 år som kontant tilskud 

til aktiviteter  

• Tilbud til skoler 

• Skumtennis 

• Styrke samarbejdet med lokale klubber 

 

Kommunikation til medlemmerne: 

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

opslag, ordensregler, medlemsliste, oversigt over og 

kontaktmulighed til bestyrelsen, bestyrelsesreferater,   

 

Herunder vores bookingsysten…Status på det….Mulighed for faste 

tider i hverdage mellem 7.00 – 15.00 

 

FaceBook, som den mere dynamiske del, med billeder fra 

arrangementer og påmindelser om forskellige begivenheder. 

  

Kontingentstrukturen 

Vi har besluttet en ny kontingentstruktur: Helårskontingent og 

sæsonkontingent (sommer/vinter) 



Vi har besluttet at fastholde et relativt lavt kontingentniveau. Bedre 

med glade nedlemmer end for dyre medlemsskaber…  

I 2019 vil vi justere terminerne for disse medlemsskaber. 

 

Anlægget 

Vi kan konstatere at der efter etablering af videoovervågning ikke 

har være ubudne gæster på anlægget…. 

Klubhuset er blevet opdateret…. Malet, belysning mv. 

 

Lethallen: 

Etablering af nyt indgangsparti med redskabsrum. Vi skal 

færdiggøre udeområder med beplantning. 

P – forholdene… 

 

Aktiviteter: 

Træningstilbud 

Inspirationsdage 

Skumtennis i hallen i vinterens løb. Datoer fremgår af opslagstavle 

og hjemmeside. 

 

Eksterne samarbejdspartnere: 

Novasolsamarbejdet kører fortsat med fler interesserede gæster 

 

Vig Festival.  

Først og fremmest tak til alle de medlemmer der løfter denne store 

begivenhed til glæde og gavn for klubben. Der er stadig energi til 



opgaven og vi er i fortsat dialog med Vig Festivalen for hele tiden at 

optimere vores samarbejde..  Salgssted for enden af bane 3, 

hjælperbespisning, udlån af lethallen, fælles musikprogram om 

onsdagen….  

 

Sidste år besluttede vi at i tilbyde mulige sponsorer at opsætte 

reklamer på anlægget – for at kunne financiering af diverse 

anlægsønsker. Vi har endnu ikke benyttet os af denne mulighed. 

 

 

Her til sidst vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for samarbejdet i 

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

Og en særlig tak til Søren Kolind for indsatsen som halinspektør, 

plæneklipper, pedel mmm……. 

 

 

Og endelig en stor tak til alle – ingen nævnt ingen glemt - 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. 

 


