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Club
Nyhedsbrev, november 2021

Kære medlem i Vodskov Tennis Club!
Bladene gulnes og har ikke længere de grønne farver. De falder til jorden – og dette varsler, at efteråret har sat ind, og vinteren nærmer sig. Dette betyder, at Vodskov Tennis Club er ved at drosle ned
på aktiviteterne. Klubbens bestyrelse har derfor netop afviklet ét møde, hvor sæson 2021 blev evalueret samtidig med, at blikket blev rettet mod den nye tennissæson.
Indeværende sæson har været præget af mange gode timers spil, hvor vejret oftest har været med os.
Vi har hele året kunne spille på nogle rigtig fine og veltrimmede baner. Med støtte fra Rema 1000,
Vodskov Superbrugs, Lind-fonden (SIFA) m.fl. har vi økonomisk været i stand til at investere i både
nye læsejl rundt om de to baner og indkøbt nyt materiel som lines, banekoste m.m.
Ansvaret for banernes klargøring/vedligeholdelse har været lagt i hænderne på Jakob Frandsen i samarbejde med bestyrelsen. Heldigvis har Jacob også givet tilsagn om at være bane-ansvarlig i 2022.

Vores vandingsanlæg har givet os en del problemer – vi har brugt megen tid og energi på at få det til
at fungere tilfredsstillende (indtil nu uden større held). Vi håber at kunne renovere det i løbet af den
kommende tid, så det igen vil gøre god gavn, når den nye sæson indledes omkring april/maj 2022.
Antallet af medlemmer i klubben kunne vi fortsat godt ønske sig var noget større – og der er faktisk
masser af plads på banerne til flere spillere! Herudover ser vi også meget gerne, at yngre medlemmer
ønsker at gå ind i bestyrelsesarbejdet.
Den årlige generalforsamling blev aflyst på grund af de daværende corona-restriktioner. Men det kan
oplyses, at den ”gamle” bestyrelse har fungeret også i 2021. Desværre gik vi ud af år 2020 med ét
mindre underskud i regnskabet. Budgettet for i år udviste en pæn balance mellem indtægter og udgifter; men heldigvis ser det i skrivende stund ud til, at vi i kan afslutte det med et pænt overskud.
Fra næste uge (uge 45) vil vi begynde at vinterklargøre hele anlægget: bane-nettene vil blive nedtaget,
der bliver lukket for vandet til klubhus og baner, diverse redskaber sat væk m.m. For at undgå
ødelæggelser på vores læsejl omkring banerne, vil disse også blive lagt ”på lager” vinteren over.
På bestyrelsens sidste møde blev følgende datoer fastlagt:
Generalforsamling bliver afviklet tirsdag den 8. marts kl. 19.00 i klubhuset.
Baneklargøring forventes at starte lørdag den 9. april – måske tidligere, hvis vejret tillader det!
Standerhejsning/ibrugtagning af banerne kan forhåbentlig finde sted fra lørdag den 30. april kl. 10.00

Vodskov Tennis Clubs bestyrelse håber, at alle aktive har haft en rigtig dejlig og spændende tennissæson. Vi ønsker, at mange - både gamle som nye - medlemmer igen vil møde hyppigt op til spil på
vores pragtfulde baner i 2022.
Har du spørgsmål eller gode idéer, er du altid velkommen til at kontakte én af bestyrelsesmedlemmerne (se vores hjemmeside: www.vodskovtennis.dk).
Tak for i år og på gensyn i 2022
På bestyrelsens vegne
Per Falkenby

