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Bestyrelsens beretning v/ generalforsamling 2017
Vi har i det forløbne år arbejdet for at bedre økonomien, som var en logisk konsekvens af at have tæt på
-500.000 kr. på kassekreditten.
Den indsats kan heldigvis ses på årets regnskab, hvor vi stort set har halveret bankgælden.
 Vi har forsøgt at været påholdende – der mangler dog stadig noget.
 at få sponsorer og partner aftaler – takket være Aksel Vidø og sponsorudvalget med
Søren Kähler i front.
 frivillighed til klubben i form af: rengøring i klubhus v/Aksel, banevedligeholdelse for
Næstved kommune v/ medlemmer og indtægts givende arrangementer i hallen
v/undertegnede.
 At et af vores lån til hallen er færdig betalt
Vi har dog kunnet nyanskaffe ting alligevel og holde det udgift neutralt, takket være en masse fonds
ansøgninger v/ Aksel – det er VI MEGET TAKNEMMELIGE FOR – det er blevet til:
 Boldmaskine
 Rosenbænke til Rådmandsengen
 Stole til klublokalet
 Nye, varme reklamejakker til bestyrelsen og trænerne.
 Fået renoveret herrernes baderum v/ NK
 Malet klubhus inde af frivillige medlemmer og maling fra NK
En tak selvfølgelig til de fonde, der har tilgodeset os med midler:
Trelleborg fonden – Sparekassen Sjælland fonden –Spar Nord fonden –Bikuben fonden - Næstved kommune
Vi har forsøgt at promovere NTK for derved at skaffe nye medlemmer v/ :
 Skoletennis under Åben skole
 Kurts Torv – event i august
 Tennissportens dag
 Indlæg / artikler i aviserne
Vi har afholdt bestyrelses møder ca. 1 x månedligt. Ud over ovenstående er de for året faste
tilbagevendende arbejdsopgaver forsøgt løst på bedste vis. Vi har været nede med Kasper Kofoed i
bestyrelses regi, han var nødsaget til at holde en pause, vi ser frem til hans genindtræden efter jul.
Vi har synliggjort vores arbejdsområder i en skrivelse til jer og på hjemmesiden, den bliver selvfølgelig
revideret, når Kasper er retur.
Vi har opsat en postkasse til ideer fra jer medlemmer – Ris og Ros til alle
Vi har sagt ja tak til konsulent fra DTF – Emil Bødker, som blandt andet skal hjælpe med markedsføring og
events, evt. noget hjemmeside. Det vil fortsætte over de næste par år.
Holdturnering fast tilbagevendende for juniorer og veteraner i sommerperioden. Senior herrer og veteraner
i vinterhalvåret. Tilbud er for de som tager det og får sat et hold sammen.
Træning Vi har forsøgt med ”tilbud til alle” juniorer, seniorer begyndere og øvede. Det er altid en
udfordring at få hold/ tider/ trænere til at gå op. Vi håber det rimeligt er lykkedes.
På bestyrelsens vegne
Lisbeth Morell, Formand
www.ntk-tennis.dk
E-mail: postmaster@ntk-tennis.dk
Kontortid: torsdage kl. 17.30 -19.00

