Beretning Haarby Tennisklub 4. april. 2019.

Så er der gået endnu et år i vores Tennisklub, vintersæsonen indendørs er slut og nu
kan vi se frem mod de røde grusbaner.
Hvad kan man sige om året som er gået, sommeren kan man jo ikke klage over, fik vi
spillet nok tennis, nej det syntes jeg personligt ikke, men en dejlig sommer var det.
Vi havde som sædvanligt gode baner, fint baderum samt dejligt klubhus, tak til
Tonny og Jørgen som sørger for alt er ok omkring os.
Men der er et stort men, vi mangler medlemmer og har prøvet snart alt, for at skaffe
fremgang på dette område, må bare konstatere det ligger tungt.
Jeg har været på 2 møder i FTU regi – her kunne jeg bare konstatere, at vi desværre
ikke er den eneste klub der slås med dette problem.
Så måtte vi desværre aflyse klubturneringen i år, grundet manglende tilslutning,
men vi prøver igen i år.
Så har klubben prøvede et nyt tiltag, vi gik i samarbejde med andre Tennis klubber i
vores område Assens har vi aftale med.
Men – Ebberup – Glamsbjerg – nr. Broby – Brobyværk samt Glamsbjerg, spurgte vi
om, muligheden for at vi kom og spillede hos hinanden, (det blev et ja fra klubberne)
det var et tiltag, som gjorde, at vi kom ud og spillede mod andre og omvendt, os der
deltog i dette, både fra vores egen klub og de andre klubber, syntes det var fint og vi
skal her i april mdr. evaluere på dette, men jeg tror på det forsætter i 2019.
Af andre tiltag som klubben barsler med (efter input fra badminton afd.) her i
foråret er, et samarbejde/prøvetimer til badminton afdelingens medlemmer, Jørgen
og Vagn står for dette arrangement, som løber af stablen den 7 og 9. maj fra kl.10. vi
har selvfølgeligt den tanke, at nogle skulle blive interesseret i at spille hos os om
sommeren, når deres egen sport ligger stille. Så vi håber.

Der er dog lidt optimisme at spore hos klubbens medlemmer, vi tog chancen og
arrangerede en julefrokost, der var meget fin tilslutning og en god stemning, så det
kunne tyde på, at fremtiden måske tegner lidt lysere.
Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for en god opbakning og behageligt
samarbejde i året der er gået og håber vi kan forsætte dette samt et fromt ønske
om, at vores klub må bestå mange år endnu.
Så hermed tak for fremmødet.

Bjarne Gadebusch.

