REFERAT AF GENERALFORSAMLING I BRABRAND I.F. TENNIS
27. FEBRUAR 2020
Fremmødte medlemmer: 29 samt bestyrelsen ved: René Boesen, Jochim Kempe, Allan Jaquet, Malene Uggerhøj, Henrik Buus og suppleant Tage Møller.
Ulrik Uggerhøj blev valgt som ordstyrer, og Henrik Buus blev valgt som referent.
Ulrik indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt via opslag i Aarhus Vest
29.01.2020.

1. Formand René Boesens beretning:
Overordnede betragtninger for sæson 2019:
Jeg vil godt indlede med en overordnet betragtning – det har været en udmærket sæson – dog står
3 emner tilbage for mig:
• Mere entydighed/ansvar i bestyrelse – vender jeg tilbage til
• Vejret – en meget meget regnfuld sæson – ikke noget vi kan gøre så meget ved – men påvirker næste emne
• Medlemsudviklingen samt ikke mindst involvering af flere medlemmer i klubbens fortsatte
udvikling
Standerhejsning:
Ellers startede vi sæsonen på sædvanligvis med en fantastisk standerhejsning – en dag, som jeg
tror, at vi alle ser frem til og som jeg også virkelig føler, at vi har skabt de rette rammer omkring. Her
er vi efterhånden ved at være ”kendte” for vores store kagebord, at vi mødes og hilser og hygger
med hinanden på kryds og tværs.
Vi er jo lidt som ”køer” der skal lukkes ud på græs…….
Mange har jo spillet indendørs, men endnu flere har jo slet ikke rørt en bold i månedsvis – og jeg
tror, at vi er mange, der føler, at tennis skal spilles udenfor på grus og gerne med godt vejr TAK!
Tennissæson:
Så gik sæsonen i gang og desværre var vejret absolut ikke med os, hverken da vi startede eller
gennem hele sæsonen – der var virkelig ikke mange dage, hvor man sådan kiggede ud og sådan
RIGTIG fik lyst til tennis i solskin. Heldigvis tilpasser vi os jo, så på trods af vejret, blev der jo alligevel spillet en del tennis og hygget gennem sæsonen.
Men det udfordrer jo tilmelding til træning, drop in mm. At vi havde så ustabilt vejr – det kan jo ikke
rigtig undgås.
Træning & turnering:
Vi fik gennemført træning både for nybegyndere/lettere øvede, turneringstræning samt ungdomstræning. Stor stor tak til Malene, staben af ungdomstrænere Sebastian Uggerhøj, Magnus Uggerhøj, Filippa Funk, Josefine Hyldahl og Marie Johansen samt Caroline Uggerhøj. Herudover Jochim
Kempe og ikke mindst vores 2 fantastiske trænere med bistand fra Sebastian og Marie.
Uden denne hjælp ville vi ikke kunne tilbyde disse aktiviteter – så virkelig skønt at mærke, at vi kan
finde løsninger – om end det ikke er let at få lagt et puslespil og vi er meget afhængige at kendte
velvillige folk!
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Vi fik også gennemført vores ungdomssommer camp i uge 27 – det er fortsat et arrangement, hvor
der er opbakning fra de unge medlemmer. Igen stor tak til Malene for at være den drivende ansvarlige for dette arrangement. Her skal også lyde en tak til REMA 1000 for deres bidrag.
Vi har også fået gennemført vores turneringstennis og igen på trods af regnvejr og aflysninger, så
kom vi da igennem turneringen. Jochim vil som sædvanlig sige mere om dette emne lidt senere.
Grundlovstennis:
Grundlovstennis fik vi også afviklet og igen igen med stor opbakning – Jettes ide med en pølsevogn
har vist sig at være rigtig god – og vi var også rimelig heldige med tørvejr på dagen. Jeg var selv til
stede, og synes vi havde en fantastisk dag og med afvikling af hyggeturnering som styret del af arrangement viste sig også som en succes!
Efter sommerferien var der arrangeret træning igen og vi fik også stablet en klubturnering og klubfest op og stå.
Klubturnering & klubfest:
Her har bestyrelsen være noget i tvivl de sidste år på, hvordan vi skal udvikle dette område - interessen for deltagelse har været vigende og måske tiden er til lidt forandringer. Vi var så også ramt
af afbud til nogle finaler, grundet arbejde og derfor var det da også en spændt formand som gik ind
til denne lørdag. MEN MEN jeg synes virkelig vi havde en FANTASTISK dag, bestyrelsen og del
medlemmer blev involveret i løbet af dagen og gav en hånd med i madlavningen.
På banen styrede Jette slagets gang som sædvanlig og det viste sig jo at vi fik nogle rigtig gode finaler afviklet, at der også var rimelig med tilskuer, der kom op på anlægget og hyggede sig med os.
Vi havde jo planlagt med pattegris, men pga. svag tilmelding ændrede vi jo strategi – eller rettere
sagt Malene tog over og besluttede at vi da sagtens selv kunne lave mad!! Og det viste sig da at
være en god beslutning, både fordi vi fik medlemmer involveret i at snitte og skære og ikke mindst
fordi –Malene have planlagt en lækker lækker menu.
Vi endte jo også med en fin tilslutning til festen – det var da meget tæt på at vi ikke kunne være flere
til spisningen. Festen gik fint og var en super afslutning på den officielle sæson – også fedt at vi fik
ryddet så meget op om aftenen – det var en meget overskuelig oprydning, vi havde i bestyrelsen
dagen efter.
Forlænge sæson:
MEN sæsonen slutter jo ikke der – vi spiller jo normalt til der er frost i banerne og i år blev formanden da noget overrasket, da Torben Schmidt ringede i slutningen af november og inviterede på tennis på bane 1 mandag aften….
Så jeg går da i tanker om, at vi i Brabrand tennis skal bruge disse klimaforandringer positivt til at forlænge sæsonen – frosten kommer jo senere og senere…
Udover disse aktiviteter – har der jo været det normale liv på banerne – folk der booker og spiller,
vores ”drop-In” tennis- Senior Servens daglige formiddags tennis – som jo heller ikke har lagt stille
blot fordi solen ikke har skinnet fra skyfri himmel.
Så set fra mit synspunkt har vi haft en god sæson.
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Medlemsudvikling:
Det fører mig frem til min andet overordnede betragtning –nemlig medlemsudviklingen.
Her kører vi lidt op og lidt ned igen- vi får ikke rigtig fat i en udvikling, hvor vi evner at fastholde og
tiltrække nye medlemmer. Bestyrelsen har ikke hverken nye ideer ej heller overskud/energi til at
trække på dette – her vil både nye ideer og nye ansigter blive hilst velkomne.
Vi har plads på banerne til flere medlemmer og vores økonomi ville helt sikkert også give os større
råderum – MEN MEN vi er lidt kørt fast i ideer og kræfter.
Måske det også har noget med vejret at gøre – jeg tror dog mere det handler om ”pakken” tennis
ikke er attraktiv nok, specielt fordi tennis også er svær sport at lære.
Flere medlemmer er for mig at se ønskeligt i alle kategorier og aldersgrupper.
Bestyrelsen – uddelegering af ansvar- Teamdag
Min 3. overordnede betragtning, som jeg gerne vil orientere generalforsamling om, er at vi i bestyrelsen har set på os selv, hvordan kan vi få tingene til at køre lidt mere smidigt og med lidt længere
planlægningshorisont. Vi har derfor haft en teamdag her i lokalet, hvor vi har fået lavet et slags Årshjul og fået lavet korte beskrivelser af opgaverne og fået udpeget ansvarlige. Det betyder, ansvaret
er tydeligt uddelegeret og kendte for alle. Vi har alle sammen en travl hverdag, men vi tror på, at vi
lettere får gennemført opgaverne, når vi planlægger lidt bedre og ved, hvem der driver opgaverne
blandt os.
Vi har også aftalt, at nye opgaver/forslag er velkomne, dog ikke uden at vi kan finde en eller flere
som vil være ansvarlige for aktiviteten. Ellers dør den – for det er en gratis omgang at komme med
ideer – men ikke helt så let, når der også skal være ansvarlig(e) som løber med opgaven…..
Hjemmeside:
Allan Jaquet og Henrik Buus har arbejdet meget med vores nye hjemmeside – PRØV DEN – tag
jeres telefoner frem! Det er virkelig godt arbejde og giver os alle en god platform til at kommunikere
ud fra og mulighed for jer medlemmer til at orientere jer om livet i klubben. Vi er kommet langt, med
der er stadig nye ting på vej…
Klubhus og Anlæg:
Tage Møller har på vegne af bestyrelse det overordnede ansvar for klubhus og anlæg, han koordinerer med Senior Serven & kommunen. Tage vil selv sige lidt om bl.a. nyt loft i klubhuset og et nyt
skur ved de nye baner. Her driller en byggetilladelse vist lidt.
Afslutning:
Vi ser jo frem til en 100 års sæson – og vi har lidt forsinket fået gang i planlægningen af 100 års
fødselsdagen, som bliver lørdag den 27. juni med reception fra kl. 13-16 og hvis opbakning: en lille
fest for medlemmer efterfølgende mere herom snart. Jochim driver dette arbejde.
Ellers vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke Senior Serven for deres store arbejde for klubben, tak til øvrige medlemmer, som har bistået i løbet af året, tak til indpiskere, der sikrer at Skumtennis kører derudad, der lyder til at være hyggelige stunder. Endnu en gang tak til alle trænere,
medlemmer og ikke mindst bestyrelsen for det gode samarbejde vi har.
Specielt tak til Rikke Bank Nielsen og Mads V. Madsen, som ikke genopstiller til bestyrelsen – jeg
håber, at de begge vil fortsætte i klubben, som menige medlemmer.
Også stor TAK til Lars Aagaard, som har givet en meget stor hånd med med banepleje – fedt at du
med dine kompetencer indenfor pleje af grusbaner, har valgt at bruge tid på at bistå i at holde banerne gode. Jochim har fra bestyrelsens side overtaget ansvaret, og han har flere gange haft mig
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med ude og smide mere grus på et par baner, og ofte har vi så fået en snak med Lars, som typisk
også lige har været forbi og hjælpe lidt til. Tak til vores faste banemand Allan Rundbjerg og selvfølgelig igen tak de faste medhjælpere, som har givet hånd med, så banerne kunne stå klar til vores
tidlige standerhejsning.
Tak til alle medlemmer fordi I passer på anlægget og klubhuset. Tak til alle der har støttet op omkring aktiviteterne. TAK til vores sponsorer for støtten – det er meget værdsat!
Diskussion af beretningen med forslag, spørgsmål, svar:
Forslag om at uddele en flyer med sognebladet, som SeniorServen uddeler – specielt Tulipgrunden
og Helenelyst. Jens Ove Christensen lovede at uddele på sidstnævnte.
Forslag om at have bolde og ketchere til fri afbenyttelse for potentielle nye medlemmer i klubhuset.
Husk at sende info og materiale til Peter mhp. indsættelse i ”Vores Brabrand”
Sponsorsituationen er bekymrende, så nye forslag og hjælp til opfølgning/udføring er nødvendig.

2. Allan Jacquet fremlagde økonomien i form af:
Økonomisk årsberetning for Brabrand IF Tennis, som viste et tilfredsstillende overskud på kr.
15.945,57 mod et resultat for 2018 på kr. 6.040,12 trods 37 færre medlemmer i 2019. Der fortsættes
med ½ kontingent for nye medlemmer i 2020.
Driftsregnskabet for 2019 blev fremlagt og gennemgået. Kommentarerne var bl.a. at BIF har valgt at
nedsætte udgiften til klubbladet. Det høje kontingent til JTU er pt. til diskussion i JTU mhp. en omlægning. Tilfredshed med banemand Allan Rundbjergs indsats. Udgifterne til vand var højere end
budgetteret grundet stort vandspild ved hærværk. Klubbens salg af bolde er med til at holde udgiften til bolde og rekvisitter nede. Udgifter til kontorhold, klubhus, EDB mv. omfatter bl.a. bookingsystem, ny hjemmeside, lys og drift af klubhuset. Diverse udgifter omfatter bl.a. bespisning på generalforsamlingen. Revisor Lars Aagaard har revideret og godkendt årsregnskabet. Allan meddelte, at
han kun er kasserer 1 år mere.
Støtteforeningen for Brabrand IF’s tennisafdeling er ServeEsset. Kasserer for den er René Boesen,
som fremlagde regnskabet for 2019. Årets resultat var på kr. 7.254,00.

3. Jochim Kempe fremlagde omkring banerne, turneringshold og 100 års jubilæet.
Vedligehold af banerne kræver både penge og en indsats fra medlemmerne. Søndag 29.03.2020 er
der forårsklargøring af banerne. Der udsendes mail og doodle til tilmelding. Der udskiftes successivt
med nye net, lines og evt. netbånd. Det blev bemærket, at wirerne i nettene skal tilpasses fra starten.
Klubbens bedste hold forblev flot i 2. division efter spændende kampe. Pigeholdet klarede sig også
godt. Der var desuden enkelte turneringshold under både JTU og DGI.
Der er nedsat en arbejdsgruppe omkring 100 års jubilæet, som bliver holdt lørdag 29. juni 2020. Foreløbigt er der planlagt efter en officiel fejring kl. 13 og så festlighed for klubbens medlemmer senere på eftermiddagen. Der vil evt. blive en opvisningskamp, og der satses også på både musik og
sang. Der indsamles fotos med klubbens udvikling gennem årene evt. mhp. på at sammensætte
kollager. Der skal også laves artikler til diverse medier. Der kom forslag om at søge midler fra fx
Bestseller, og sponsorater kan tilpasses ønskerne fra sponsorerne. Jens Ove Christensen tilbød at
tage opgaven med at søge sponsorer. Der blev efterlyst hjælp til at pynte op til jubilæet, og kommunen kan evt. kontaktes mht. levering af maling til klubhuset.
Malene meldte, at træningen for ungdom nu er på plads og snarest vil blive meldt ud og lagt på
hjemmesiden.

4. Tage rapporterede omkring kontakter til kommunen
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Det gamle skur ved bane 4 er nu fjernet. Der planlægges efter en container bagerst på P-pladsen
ved bane 6-7. Den forventes opdelt i 3 rum til henholdsvis tennisklubben, banetromle og gartner.
Der bliver fulgt op på en ansøgning herom.
Det planlægges at udskifte loftet i klubhuset, hvor kommunen leverer materialerne, og vi selv opsætter trolltex-pladerne og evt. underlag. Der vil også være behov for, at medlemmer træder til og
hjælper med dette arbejde. Det revnede vindue bliver udskiftet, og det utætte tag bliver også fixet.
Der er heldigvis en fin dialog med kommunen omkring dette, og det er meget vigtigt.
Bestyrelsen vil sørge for et opslag i klubhuset, som henviser til den nærmeste hjertestarter i området.

5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
René Boesen blev genvalgt som formand med akklamation. Rikke og Mads ønskede ikke at fortsætte i besty-

relsen. De bliver erstattet af Gitte Troelsen (ansvar: talerør for SeniorServen) og Tage Møller (ansvar: kontakt til kommunen og til SeniorServen). Lene Østerberg blev valgt ind som suppleant med
ansvar for unge og motionister. Jette Jessen fortsætter som suppleant med ansvar for events som
grundlovsdagsarrangement.

6. Valg til forretningsudvalget og repræsentantskabet for Brabrand Idræts Forening
samt revisor
René Boesen og Bent Christensen blev valgt til forretningsudvalget og til Repræsentantskabet. Bestyrelsen er suppleanter til begge fora.
Lars Aagaard blev igen valgt som revisor med akklamation.

7. Præsentation af tennisklubbens nye hjemmeside: brabrandtennis.dk
Allan fremviste den nye side, som nu er i drift. Den nye side vil have hovedvægt på nyheder, hjælp
og aktiviteter for klubbens medlemmer. Der er bl.a. responsivt design, så siden er pæn og anvendelig, uanset om det er via pc, tablet, eller telefon. Siden er tilgængelig for alle og kræver ikke login.
Med login-knappen på det nye site sendes man videre til det tidligere anvendte website: halbooking,
som nu kun skal bruges til: 1. indmelding i klubben, 2. banebooking, 3. tilmelding til træningshold og
4. køb af bolde.
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