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Generalforsamling 3. november 2016



Året i overskrifter

 



”Udviklingsforløb” med prioriteringer og valg

Gennemførelse
af udvalgte
initiativer

Prioritering af
forslag og videre
arbejde i udvalg

Cafeaften (> 
25% af senior-
medlemmer

deltog) 

Indledende
drøftelse og valg

i bestyrelsen



Eksempler på gennemførte ideer fra Café aftenen

• Mentorordning / kontaktperson for nye medlemmer

• Hyggeturneringer med omegnsklubber

• ”Tennissportens Dag” & Flashmob happening

• Modernisering af hjemmesiden

• Øge brugen af Facebook

• Sommerfest / grillaftener

• Sponsorarbejde

• Genoplive indendørs arrangementer i Skanderborg

• (Lidt) mere omtale i Ry Ugeavis (og Midtjyllands Avis)

Nogle gode ideer 
ikke gennemført 
p.g.a. økonomien

Gennemførte ideer 
bedre end blot 

ideer!!

Ideer ikke glemt, så 
flere vil blive 

gennemført, når 
økonomien tillader



En (tennis)klub består af mennesker og aktiviteter

Træning

Grillaften

Klub-
mester-

skab

Bane-
klargøring

Hold-
turnering

Fællesspil

Skæg-
turnering

Udvalg

Ad hoc 
arbejde

Løbende
info til

medlem-
mer

Inden-
dørs

arrange-
menter

Kræver:
1) Arrangør

2) Opbakning



Klubhuset

• Svær fødsel

• Dyr fødsel (oprindeligt budget 240.000 – er endt på 407.000)

• MEN……..er rigtigt dejligt og fungerer rigtigt godt! 

• OG……initiativet fra medlemmer med en turnusordning omkring renholdelse endnu et eksempel på det store 
engagement! 



Baner og anlæg

• Fortsat rigtig gode baner (hører vi også fra gæster)

• Som for andre områder også her kæmpe indsats af medlemmer

• Forårsklargøring stor udfordring, men (økonomisk) nødvendig

• Pris for ekstern hjælp til 2 af banerne i 2016 (pga vejret) absolut rimelig (8.700 kr), men………..

• Ansigtsløftning for anlæg, når økonomien tillader det



Juniorer 

• Juniorsiden vigtig

• Minimal direkte kontingentindtægt OG

• De forlader klubben, når de bliver seniorer (flytter væk) MEN

• Trækker nogle familiemedlemskaber og potentielt nye seniormedlemmer

• Tilskud fra kommunen i høj grad afhængig af juniorer

• ”Moralsk forpligtelse” til at promovere spillet overfor ungdommen

• Kæmpe indsats fra især Lærke

• DGI træner på hhv. Mølleskolen og Gudenåskolen i foråret med deltagelse af hhv. 40 og 30 børn

• Idrætslærere har lånt tennisbanerne 3-4 gange i sæsonen

• Andreas god træner, men har ikke givet det håbede boost i antallet af juniorer

• Niklas ny hjælpetræner – potentiale til ny juniortræner (på et tidspunkt) 

• Desværre en væsentlig nedgang i antal

• Må prøve at gentænke, hvad vi kan gøre



Medlemmer

Juniorer 
faldet fra 68 
i 2015 til 27 i 

2016……

Få nye seniorer 
i 2016 trods 
stor indsats
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Aldersfordeling medlemmer 2016
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Antal 45% af 
seniorerne 
over 60……



Fremadrettet……… 

• Kassen er bogstaveligt talt tom (minus 50 kr. ved udgangen af året)

• Nødt til at opbygge en vis formue, både som

• Nødvendig buffer

• Kapital til brug for ønskeliste omkring baner, anlæg og klubhus

• Sikring af (meget) langsigtet (20-25 år?) udskiftning af bane(r) og/eller klubhus

• Nødt til fortsat at arbejde inden for snævre økonomiske rammer

• Øge/”forsvare” medlemstallet et nøglemål – gentænkning af indsats måske nødvendig

• Fortsat stort engagement fra medlemmerne afgørende

• Få landet en række småsponsorer – og gerne større 

• (Forhåbentlig) effekt af aftale med Ry Turistbureau om gæstespillere – og udvidelse til campingpladser

• Overveje sammenlægning med f.eks. Låsby og Gl. Rye? Umiddelbart svært at se rationale………

• Kommunikationsgruppen arbejder over vinteren med nye tiltag, bl.a. i relation til Facebook

• I øvrigt vigtigt at fastholde og gerne udvikle alle de gode eksisterende aktiviteter

• Bedre at gennemføre 10 aktiviteter 100% end 20 aktiviteter 50%, så prioritering og fokus nødvendig



Spørgsmål, kommentarer og input 
– tak! 


