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2019 blev et solidt driftsår.. 

 

Overordnet har udendørs sæsonen lignet 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 alle vore aktiviteter har et passende omfang. 

 

Sidste år talte vi om behovet for hyg-ind stadig var eksisterende - 

det har sæsonen vist at det er… 

 

Og hallen har endnu engang vist sit værd. Belægningsgraden stiger 

støt og rolig. ☺ 

 

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

hvordan vi bedst muligt kan fastholde nuværende medlemmer og 

tiltrække nye medlemmer.  

Her har eksempelvis kontingentstruktur og prisniveau været et af 

de håndtag vi har drejet på….Differentieret sommer og 

vintermedlemsskab og forholdsvis lave satser i forhold til andre 

klubber. 

 



Vig Tennisklub kan derfor også byde velkommen til nye 

medlemmer i alle kategorier: Sommer/vinter – sommerhuse og 

gæster…  

 

Jeg håber de bliver glade for beslutningen om medlemskab i VTK. 

 

 

Samarbejdet med STU 

I forlængelse af ønsket om fastholdelse nuværende medlemmer og 

tiltrækning af nye medlemmer deltager vi – sammen med Tuse næs 

tennisklub - et mere strategisk samarbejde med Sjællands 

Tennisunion/DGI med følgende konkrete tiltag: 

• Fokus på etablering af samarbejde med Vig skole 

• Aktiv ifm. tennissportens dag i juni 

 

Kommunikation til medlemmerne: 

Hjemmeside, Facebook og tavlerne i klubhus og hal er vores 

primære kanaler. Og så er vi jo ikke større, end at vi løbende taler 

med hinanden ☺ 

Der er ingen der beklager sig, så det må jo så betyde at der 

tilflyder medlemmerne den information der er behov for. 

Det har været lidt svært at få medlemmer til at bruge 

bookingsystemet – det ser dog ud til at være ved at komme på 

skinner ☺ 

 

  



Anlægget 

Vi har opdateret videoovervågning til at kunne række helt ud til 

porten….Der var for mange gange at der ikke var blevet låst… 

Klubhuset er blevet malet - og hjørnestolperne på bane 3 er 

udskiftet (på kommunens regning) 

 

Lethallen: 

Forsøgsordning med opsættelse af grønne ”net” på bagvæggene for 

at mindske gener ved ikke at kunne se boldene. Det skæmmer ikke 

og virker… 

 

Aktiviteter: 

Træningstilbud til juniorer ved Leo og Casper. Der er 6-8 unge der 

har taget imod vores tilbud om træning… 

Vores initiativ med at arrangere skumtennis i hallen i vinterens løb 

blev så positivt modtaget af aktiviteten fortsætter i en let udbygget 

form. Datoer på opslagstavlen,,, 

 

Eksterne samarbejdspartnere: 

Status quo 

 

Vig Festival.  

Først og fremmest skal der lyde en tak til alle de medlemmer og 

venner af klubben der igen i år har løftet denne store 

”indsamlingsevent” til glæde og gavn for klubben.  



Det må også i den anledning siges at alting har en ende. 

Styregruppen har efter mange år valgt at trække sig. Energien er 

ikke længere hvad den har været. 

Den kommende bestyrelse skal så arbejde videre med en ny 

strategi for indtjening eller besparelse. Mere herom under 

regnskabsaflæggelsen…. 

 

Status på festivalaktiviteten igennem årene taler sit eget tydelige 

sprog. Det har i den grad styrket vores tennisklub. Vi har:  

 

• Etableret og udbygget vores klubhus og udenomsarealerne  

• Etableret lysanlæg  

• Opsat nyt hegn om bane 1 og 2 

• Ombygget lethallen til tennisformål   

• Ydet tilskud til den generelle drift af foreningen – primært 

tilbud om juniortræning 

• Har muliggjort et attraktivt kontingentniveau. 

 

Så endnu engang tak til alle der har bakket op om denne 

festivalaktivitet, 

 

Sponsorer 

Vi er stadig interesserede i at etablere sponsoraftaler med 

interesserede virksomheder. Eller skabe anden indtægt…. 

 

 



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

det forløbne år. Vi løfter i fin forening der jo fremstår særdeles 

veldrevet – 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. 

 


