
KIF Tennis
Generalforsamlingen 2020 (07.06.2021) – Beretning

Velkomst

Hjertelig velkommen til jer alle her – tak for at I vælger at komme til generalforsamlingen. 

2020 blev en sæson præget af Corona og de medfølgende nedlukninger af forenings og 
idrætslivet. Generalforsamlingen her er et godt eksempel på den betydning Corona 
epidemien har haft på klubben. Denne generalforsamling skulle have været afholdt i 
efteråret 2020 og medlemmerne var blevet indkaldt, da den anden nedlukning ramte os. 

Vores aktiviteter i 2020 blev naturligvis præget af de restriktioner klubben var underlagt, 
som følge af corona. Det lykkedes dog at få startet sommersæsonen til tiden og få afholdt 
en del aktiviteter i 2020, med de forholdsregler vi var pålagt.

Omstændighederne taget i betragtning mener jeg bestemt, at vi havde en fin sæson 2020.

Baner og anlæg

Vores baneteam lagde igen i år en masse arbejde i, at gøre vores baner klar til 
sommersæsonen. Baneteamet stod igen selv for al arbejdet i forbindelse med 
klargøringen.

Vi har en høj standard på vores baner, og det havde vi igen i år – takket være de dygtige 
banefolk. Der skal lyde en stor tak til baneteamet for indsatsen. 

Udover baneteamet er vores faste gartner Bent Falk også en stor årsag til at banerne og 
området udenom banerne er velholdt og fremstår indbydende. 

Vi fik i efteråret lavet en aftale med Kolding Hallen, KIF Bowls og KIF Padel om et nyt 
fælles klubhus, og det var med et vist vemod, at vi besluttede at sige farvel til det gamle 
hyggelige klubhus, der havde stået på matriklen siden 1985. 
Beretningen om opførslen af det nye klubhus, må I vente med at få til dette års 
generalforsamling i november 2021.

Seniorer og Veteraner

Klubben formåede på trods corona at fastholde størstedelen af medlemmerne. Vi havde 
en mindre nedgang i antallet af medlemmer, og det tror jeg kan tilskrives dels corona og 
dels en stigende konkurrence fra Padel tennissporten.  

Der var som sædvanligt stor tilslutning til vores træningshold, og vi fik i 2020 en masse 
nye spillere på træningsholdene. Et godt trænerteam er en stor årsag til at vi havde stor 
tilslutning til træningen. Tak til Lotte og Peter for et godt samarbejde omkring træningen.

Vi havde igen i 2020 4 hold med i DGI’s turneringer – 2 hold i A-rækken og 2 hold i B-
rækken.
Som i de forrige år gjorde holdene og god figur og repræsenterede klubben på fornemste 
vist. Både A-rækken og B-rækken i DGI's turneringer blev således vundet af hold fra KIF 
Tennis og de 2 øvrige hold kæmpede også med om pladserne i toppen af rækkerne. Niels 
og Jesper vandt A-rækken og Niki og Mads sejrede i B-rækken. Stort tillykke med de gode
resultater til alle spillerne der deltog og en særlig stor tak til Niels Mørk, der har koordineret
tilmeldingen og varetaget kontakten til DGI vedr. turneringsholdene.
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Senior klubmesterskabet blev afviklet på enkelt dag i september. René Poulsen var igen i 
2020 initiativtager og med til at arrangere klubmesterskabet. Vi havde en forrygende dag 
med mange tætte kampe. Vi havde delt mesterskabet op i en A- og en B-række. 
Klubmester i A-rækken blev for 3. år i træk Jesper Outzen. B-rækken blev vundet af Alan 
Bækby Hansen. 

Tak til René for en fantastisk dag – jeg håber at vi kan gentage det i år.

Drop-in tennis kørte hver søndag i sommersæsonen og her skal lyde en tak til Mogens 
Lykke for at være fast mand og for hjælpe med søndags drop-in.

60+ 

Der var stor tilslutning til vores 60+ hold. Medlemmerne på 60+ er udover at deltage på 
60+ holdet også rigtigt gode til at bakke op og deltage i vores øvrige aktiviteter.

Lau har gjorde i 2020 et stort stykke arbejde, for at gøre 60+ til en succes, og Eilif Haase, 
var igen tilknyttet som fast træner.

Der er mange af deltagerne, der skal have ros, for at være med til at sørge for at alle - nye 
såvel som gamle medlemmer, har lyst til at være med. Det er vigtigt at de mere rutinerede 
spillere har tålmodighed til at spille med de knapt så øvede spillere i perioder, så de også 
bliver bedre. 

Tak til Lau, Eilif og alle 60+ medlemmerne for en god sæson.

Ungdom

Vores ungdoms- og familieafdeling var med til at bidrage til det positive indtryk af 
sæsonen. Der var stor tilslutning til vores junior og familietennishold. Det er stadig 
fantastisk at komme herud når der er træning, og se anlægget være fyldt med glade børn. 

Vi havde ikke mulighed for at invitere lokale skoleklasser ud på anlægget til ”Klar, parat 
Tennis start”, som de tidligere år har bidraget til at få fyldt juniorholdene op. På trods af det
lykkedes det at tiltrække en del nye juniorer og familier. Træner Lotte Gundtoft fik i 2020 
hjælp af Laura Nielsen med træningen, og de to trænere har en stor andel i vores succes 
på juniorsiden. 

Tak til Lotte og Laura for den store indsats.

Vi arrangerede igen en tennisskole i børnenes skoleferie. I 2020 samarbejdede vi med 
DGI, der stod for afviklingen af den udsolgte tennisskole. Tak til DGI for et godt 
samarbejde omkring tennis sommerskolen.

Sponsorer og erhvervsklubben

Vi har stadig rigtigt mange gode sponsorer i KIF Tennis. Det kan være svært at fastholde 
alle sponsorer, men Lau har gjort en stor indsats for at pleje vores sponsorer. Hvis der er 
nogen der har lyst til at være med til at hjælpe os med at fastholde og skaffe nye 
sponsorer, eller har gode ideer til hvad vi kan gøre bedre, er I stadig meget velkommende 
til at hjælpe til. Hermed en opfordring til at melde sig hos bestyrelsen/Lau, hvis man kunne 
tænke sig at være med til sponsorarbejdet.

Tak til alle sponsorerne og en stor tak til Lau, Niels og Claudia for indsatsen på dette 
område. Sponsorerne sikrer at vi har mulighed for at lave nogle tiltag, som vi ellers ikke 
kan finde penge i budgettet til.
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Vores erhvervsklub var som resten af klubben udfordret pga. corona. Erhvervsklubben 
kører ufortrødent videre takket være en fast stamme, der har været med i flere år.

Lau Herborg styrer fortsat erhvervsklubben, og gør et stort arbejde. Klubmester Jesper 
Outzen er tilknyttet erhvervsklubben som træner, og er med til at gøre spillerne endnu 
bedre. Tak til Lau, Jesper og alle medlemmerne i erhvervsklubben, for at bakke op i en 
svær sæson.

Økonomi

Vores økonomi udviklede sig i sæson 2020 positivt. Bestyrelsen og jeg frygtede naturligvis
at den svære sæson ville resultere i markant færre indtægter. Heldigvis fik vi lov til at åbne
sommersæsonen uden forsinkelse, og vi formåede at levere et positivt resultat samtidigt 
med at vi kunne lave hensættelser til udgifter, som vi kunne se ville ramme os i det 
kommende år. 

KIF tennis skal ikke være en forretning der tjener penge. Den indtægt klubben har går 
ubeskåret til at forbedre klubben. Aktiviteter og træningshold skal kunne løbe rundt, men 
ikke give overskud. Dette princip har vi for at sikre at man som medlem ikke kommer til at 
betale for aktiviteter som man ikke selv har interesse i. Vi investerede dog i 2020 i 
juniorafdelingen og i vores 60+ tiltag, for at udvikle klubben. 

Sponsorindtægter og fokus på at holde udgifter til træning, arrangementer og vedligehold 
af anlægget har bidraget til det positive resultat.

Afslutning

2020 var en fin sæson, og vi har haft en masse aktivitet på tennisbanerne på trods af de 
udfordringer sæsonen bød på. 

Klubben har en meget arbejdsom og initiativrig bestyrelse. Vi har også en masse gode 
medlemmer, der deltager aktivt i klubben. Gennem vores træning, vores arrangementer, 
og et godt klubmiljø, forsøger vi at udvikle klubben, så vi bliver en attraktiv klub for alle 
medlemmer – nye som gamle. Det er vigtigt at KIF Tennis er et sted, som man nyder at 
komme, og jeg håber at man som medlem, har lyst til at deltage i fællesskabet. 

Vi har mange gode hjælpere i klubben, der engagerer sig i klubben, og er med til at skabe 
en god klub ånd. 

Til slut skal der til mine kollegaer i bestyrelsen, suppleanter og hjælpere lyde en stor TAK 
for et konstruktivt og godt samarbejde. Der bliver lagt rigtigt meget arbejde i klubben, og 
det er grundlaget for at vi har en god klub, og at vi fortsat kan drive klubben fremad. 

Det har været en fornøjelse at være formand og en del af bestyrelsen for KIF Tennis i 
2020.  

Værs`go hr. dirigent. 
Per Thestrup
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