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Veteranafdelingen en mandag formiddag i oktober

Generalforsamling i klubhuset
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Formanden skriver:
Efter en pragtfuld sommersæson og et dejligt efterår er det nu blevet vintertid – nettene på
grusbanerne tages snart ned, men der er da heldigvis stadig mulighed for at svinge ketsjeren:
Enten med lidt varmere påklædning på kunststof eller padelbane samt ved deltagelse i Rita
og Hugo eller træning i Bagsværd skoles boldhal.
Og herudover har 39 medlemmer tilmeldt sig tennis i Skinderskovhallen og mellem 20 og 40
spiller på eget initiativ i andre haller i hovedstadsområdet.
Trist at vi endnu ikke har mulighed for at tilbyde GTK’s medlemmer at kunne spille i kommunens egen tennishal.
Vi arbejder dog fortsat med stor energi for projektet, men må nok se i øjnene, at det tager lidt
tid, før det lykkes.
Jer, der endnu ikke er kommet i gang med nogen af de ovennævnte aktiviteter, skal jeg opfordre til at kigge på hjemmesiden under http://gladsaxetennisklub.dk/aktiviteter/
her er en beskrivelse af de GTK aktiviteter, som man stadig kan deltage i.
Som så ofte før vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke jer alle for jeres bidrag til at gøre
GTK til en klub, hvor man nyder at spille tennis!
Vi har et godt mix af vindermentalitet og sociale egenskaber, og det er tydeligt, at det bidrager
til at tiltrække og fastholde nye medlemmer med samme egenskaber.
Og der skal samtidig gives en velfortjent ros til klubbens bestyrelses -og udvalgsmedlemmer
samt trænere for et flot og tidskrævende arbejde med at planlægge og gennemføre klubbens
aktiviteter.
Den 20. november afholder vi den årlige generalforsamling, hvor der gøres status over det
forgangne regnskabsårs aktiviteter og økonomi, og hvor bestyrelsens grovplan for det kommende år præsenteres.
Har du gode ideer til aktiviteter, er det et godt forum at fremføre dem i.
Og ønsker du evt. at fremsætte et forslag til vedtagelse af generalforsamlingen, skal det fremsendes til undertegnede senest 5 dage før generalforsamlingen.
I denne forbindelse har jeg allerede modtaget følgende fra Martin Østoft:
Forslag til generalforsamlingen: Vi er flere der har talt om, at vi godt kunne tænke os at spille
nogle holdkampe (På et noget højere niveau end søndagstræf).
Forslaget vil, såfremt en iværksættelse vedtages, nødvendiggøre, at vi indmelder os i SLTU
(afdeling af Dansk Tennisforbund), idet DGI ikke kan tilbyde dette.
Et medlemskab af SLTU ligger i omegnen af kr. 25.000 pr år svarende til en kontingentforhøjelse på ca.100 kr. for alle medlemmer.
Hvis vi melder os ind, vil det ske med en indmeldelsesrabat, hvor vi de første 2½ år ikke betaler kontingent.
Man kan kalde det en prøveordning, men rent moralsk og i praksis må en indmeldelse betragtes som en blivende beslutning.
Der vil forud for generalforsamlingen blive udsendt spørgeskema til alle medlemmer vedr.
denne mulighed.
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Som det fremgår af sidste side i dette Setpoint, er der på generalforsamlingen valg til bestyrelse og udvalg.
På generalforsamlingen fratræder følgende:
- Gisle, der i 8 år har arbejdet med stor ekspertise og empati først som bestyrelsesmedlem
og siden som næstformand.
Han har blandt mange andre opgaver skubbet på at få gang i padeltennis, og det er også
hans fortjeneste, at vi i dag har en stor og velfungerende veteranafdeling.
- Sonja, som i 4 år på fantastisk vis har stået for alt praktisk i forbindelse med bestyrelsens
arbejde – Sonja fortsætter heldigvis (forventer at hun vælges) som medlem af
seniorudvalget.
- Mogens, som også har holdt ud i 4 år, og som fra alle har fået stor ros for sit arbejde med
alle seniorafdelingens aktiviteter.
- Anders, der som suppleant til bestyrelsen, har ydet en stor indsats som GTK’s projektleder
for den indendørs tennishal – Anders fortsætter (forventer han vælges) som medlem af
bestyrelsen).
- Lars, der i 5 år på fremragende vis har deltaget i planlægning og afvikling af
seniorudvalgets projekter.
- Og endelig Hans Henrik, der i denne sæson tog endnu en tørn for klubben som medlem af
seniorudvalget.
På klubbens vegne: Tak til jer alle 6 – dejligt at der er nogen som jer, der er villige til at gøre
en indsats for andre!
Og velkommen til jer, der jf. indkaldelsen sidste side stiller op til bestyrelses -og udvalgsposter.
Som det fremgår af indkaldelsen, foreslås bestyrelsen udvidet med 2 personer for på tilfredsstillende vis at kunne klare den stigende mængde opgaver, vi mødes med (ønsker fra medlemmer, bestyrelsesprojekter samt opgaver fra Kommune, Stadion og offentlige instanser).
I vedtægterne (som vedlægges) er dette tilføjet, og der er desuden lidt smårettelser.
Det, der skal udgå, er markeret med rødt - og det, der skal tilføjes, er markeret med grønt.
Ændringerne skal, som det fremgår af vedtægternes paragraf 17, vedtages af mindst ¾ af de
tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer.
På næsten alle ledige bestyrelses -og udvalgsposter har den nuværende bestyrelse fundet
kandidater, som vi anbefaler valgt.
Vi mangler dog stadig en kandidat, som vil være suppleant til bestyrelsen og en kandidat
til posten som formand for seniorudvalget – en vigtig post, som umiddelbart kan se meget
arbejdskrævende ud, men med støtte fra en udvidet bestyrelse skal vi nok få det til at fungere
uden stress.
Håber at se mange af jer andre til generalforsamlingen – det er her, I har mulighed for at gøre
jeres indflydelse gældende både med hensyn til den kommende sæson og til klubbens langsigtede udvikling.
Med venlig hilsen

Peter Munk
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Ungdomsafdelingen
Det har været en rigtig god sæson for ungdomsafdelingen, hvor vi har oplevet stor interesse
for tennissporten og et medlemstal, der er steget støt. Det har været dejligt at se så mange
glade spillere til træning - og ikke mindst til vores pizzahygge efter træning, hvor forældre
også var velkomne.

Desværre har der på trænersiden været lidt udfordringer, da mange af vores faste trænere og
hjælpetrænere ikke har haft mulighed for at fortsætte, hvilket har bevirket, at der har været lidt
udskiftning i løbet af sæsonen. Vi er nu ved at få oplært flere hjælpetrænere, og har selvfølgelig fokus på at finde faste ungdomstrænere via DGI, hvor hjælpetrænerne også vil deltage i
kurser for at forbedre deres kompetencer.
Vi har gennem sommeren har flere arrangementer.
De 2 ugers sommerferieaktiviteter via Gladsaxe kommune var fuldt booket, og der har også
været rigtig god tilslutning til både voksen-barn turneringen, tennis på tværs, forårsturneringen og Klubmesterskabet.
Ligesom sidste år blev der afholdt en 1 uges intensiv træning i samarbejde med DGI, hvor
både klubbens egne spillere samt spillere fra andre klubber deltog. Det var endnu engang en
stor succes.
Husk at indendørstræningen allerede er startet.
Den forgår i Bagsværd Skoles boldhal, Bagsværd Hovedgade 62.
Vi træner lørdage på følgende tider:
• 13.00-14.00: 7-10 årige
• 14.00-15.15: 11-18 årige begyndere/let øvede
• 15.15-16.30: 11-18 årige øvede
Vi glæder os til at se jer alle til træning.
På vegne af ungdomsudvalget

Tine Marcher
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Seniorafdelingen
Sommersæsonen 2018 er overstået. Det har igen været en fin sæson med masser af aktiviteter og sjov og god tennis. Vejret har næsten været for alt for godt, og det har igennem sommeren skabt nogle problemer vedrørende alt for tørre baner.
Der har været fin tilslutning til de traditionelle sociale arrangementer (standerhejsning, morgenmadsturnering, vinsmagningsturnering og klubfesten med finaler på dagen og afvikling af
handicapturnering)
Der har som tidligere år været spillet Rita og Hugo i hele sæsonen med stor tilslutning især på
”pizzadagene”. Denne aktivitet fortsætter næste sæson.
I vintersæsonen 2018/19 vil vi fortsætte med Rita/Hugo i Bagsværd Skoles Boldhal
(mandage kl. 19.30-21.30 og fredage kl. 16.30-18.00).
Husk at se på link til tovholderliste:
Er der ingen tovholder, er der ikke Rita/Hugo.
Træning for begyndere og let øvede fortsætter også (lørdage 16.30-18.00)
Den gratis onsdagstræning, for let øvede og øvede, har været en smule turbulent i 2018, da
det har været svært at skaffe kvalificerede trænere. Det lykkes dog at gennemføre næsten
alle onsdage både med helt nyansatte trænere og hjælp fra ungdomstrænerne.
Tak til de trænere som trådte til.
Intensiv træning om tirsdage i maj/juni og august/september har været en succes.
Denne træning regner vi med vil fortsætte i 2019.
Indendørs tennis i Herlev er allerede godt i gang og vil ligeledes fortsætte i næste vintersæson. Vi håber dog på, at vi snart kan få en egen tennishal i Gladsaxe Kommune.
Som et nyt tiltag i år har seniorudvalget prøvet at lave en rangliste. Ikke mange meldte sig, og
dem der gjorde, fik ikke udfordret hinanden.
Der blev vist kun spillet en kamp i MD.
Vi har ligeledes prøvet, som noget nyt til Rita/Hugo, at spille kampe, hvor et sæt afgøres i 4
partier og uden at bruge ”fordel” ved stillingen 40-40.
Rangliste og ”hurtigere” afgørelse af kampe blev heller ikke nogen succes.
Der kan i vintersæsonen stadig spilles tennis og padel udendørs.
Kunststofbanen kan bookes hele vintersæsonen (dog ikke mandag kl. 10-12).
Padelbanen er stort set altid ledig - også når GTK ikke har retten til at booke banen
(se i banebookning, hvornår GTK har bookningretten).
Padelbanen bruges også af veteranerne mandage kl. 10-12.
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Alle finaler til klubmesterskaberne blev afviklet inden årets klubfest og mange på selve dagen,
hvor medlemmerne havde mulighed for at følge de spændende finalekampe.
Klubmestre 2018 blev:
HS A:
HS B:
HS60+:
HD A:
HD B:
HD60+:
MD60+:
MD A:
DS A:
DD A:
DD B:
Padel:

Mads-Peter Jannings
Ludvig Pilemand
Ole Rasmussen
Martin Østoft/Thomas Sarup
Mick Storm/Jose Cebolinho
Torben Roldsgaard/Claus Sylvest
Hanne Bendtsen/Torben Roldsgaard
Lotte Petersen/Anders Roy
Stine Greve
Tine Engstrøm/Lotte Petersen
Susanne Reuter/Hanne Bendtsen
Sonja Aasted/Bent Aasted

Seniorudvalget ønsker klubmestrene et stort tillykke.
På seniorudvalgets vegne

Mogens Lyhne
DGI Søndagstræf
Der er ingen tvivl om, at det kæmpe stykke forarbejde Claus overgav til mig som holdleder,
blev en nem opgave. Tusinde tak Claus, fordi du havde lagt kimen til et velfungerende hold☺
Søndagstræf 2018 blev i sandhed igen en kæmpe succes for GTK. Med en trup på 20 spillere
som hver især i den grad, har bidraget præcis med det, der gør os til et TEAM, kom pokalen
atter i hus.
Det blev dog virkelig spændende, idet sidste kamp i turneringen skulle afgøre, hvem der
kunne bringe trofæet hjem til deres klub. En smuk sommerdag på Rudersdals tennisbaner,
blev vores styrke og kampånd for alvor prøvet af.
Og som skrevet står….fik vi sejren og dermed pokalen.
Vi har været en broget mangfoldig blanding af unge og ”ældre” spillere. Et virkelig harmonisk
hold! Jeg er så stolt over at komme ud til klubberne i turneringen og vide, vi er vellidte og velkomne.
Det blev bl.a. i sommeren til en invitation fra Hellebæk om et ekstra besøg. Sammen med
Robert fra Hellebæk, lavede vi tennis på tværs med Niverød tennisklub. En fantastisk
hyggelig dag. Der bliver virkelig skabt nogle gode netværk og relationer ude i klubberne på
den måde. I min optik, lige præcis det, der kendetegner breddeidræt, når det er bedst.

Tak til Team GTK, Annelise, John, Helen, Jesper, Birthe, Torben, Ralf (som i øvrigt blev kåret
til årets søndags spiller), Susanne, Lennart, Brian, Martin, Sonja, Bent, Claus, Liselotte, Alexander, Stine, Kasper og Inger, håber vi mødes i løbet af vinteren på andre baner ☺

Pia Bernth
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Veterantennis
Veterantennis har været en succes også denne sæson, med et stabilt fremmøde på 15-20
personer hver mandag formiddag. Tennis og padel er klart i fokus, men det sociale aspekt
skal på ingen måde underkendes.
Vi fortsætter udendørsspillet hele vinteren i gennem, men kun på padelbanen og kunststofbanen. Der kan godt blive trængsel med kun to baner,
men deltagertallet falder som regel i takt med temperaturen, dog aldrig i
minus, så mon ikke vi går en god veteranvinter i møde.
Er du en af dem, der ikke mere skal på arbejde mandag morgen, er du meget velkommen
som ny veteranspiller. Det koster ikke noget ud over det klubkontingent, du alligevel betaler.
Du har ikke brug for en fast makker, og du skal ikke tilmelde dig noget.
Mød blot op ved klubhuset mandage kl. 10 - og så er du veteranspiller de næste to timer!

Padel
GTK er en tennis- og padelklub. Men det er som om padel ikke rigtigt kan komme ud fra start.
Mit indtryk er, at stadigt flere klubmedlemmer spiller padel en gang i mellem. Men oftest er det
som en sjov afveksling i forhold til tennis.
I år har vi prøvet både med en decideret padelturnering
en lørdag i juni, og med en ranglisteturnering løbende over hele
sæsonen. Det har ikke været nogen succes - for at sige det lige ud.
Samtidigt får vi i bestyrelsen en række forespørgsler fra personer
”udefra”, om muligheden for at spille padel i GTK.
Så måske er tiden inde til at tage anderledes fat.
En oplagt mulighed er at etablere en ugentlig træning i padel - med en kvalificeret træner.
På samme måde som vi med selvfølgelighed har træning i tennis for både børn og voksne.
Vi kan også oprette et rent padelmedlemskab i klubben, sådan at GTK bliver mere attraktiv
også for dem, der hverken spiller eller er interesseret i tennis. Organisatorisk betyder det formentlig også, at bestyrelsen skal udvides med en valgt padelansvarlig, hvis primære opgave
skal være at arbejde med udvikling af padeldelen i klubben.
Padel er en voksende sport i Danmark. Der er kommet flere baner rundt om i landet (lige nu
er der mere end tyve). På organisatorisk plan er Dansk Padel Forbund (DPF) ved at være solidt etableret, og er blevet optaget i International Padel Federation (FIP) som medlem nummer
33. Så på verdensplan er der godt gang i padel. Senest har Dansk Tennis Forbund indgået
en samarbejdsaftale med DPF med henblik på at fremme udbredelsen af padelsporten.
Så der er al god grund til også i vores klub at tage mere grundigt fat. Det holder nok ikke
mere, at GTK’s tilbud til padelinteresserede er tennismedlemskab til fuld pris plus gratis lån af
padelbats og bolde.
Med venlig hilsen

Gisle Ag
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I Indkaldelse til generalforsamling i Gladsaxe Tennis og Padel Klub
tirsdag den 20. november 2018 kl. 19.30 i klubhuset
Dagsorden i henhold til klubbens vedtægter:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af revideret regnskab og status samt budget til godkendelse.
4. Forslag til ændring af vedtægter: Bestyrelsen foreslås udvidet med 2 ekstra medlemmer
+ tekstændringer.
5. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer + 2 ekstra, hvis pkt. 4 er vedtaget.
Gisle Ag og Sonja Aasted ønsker ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår valg af Martin Østoft, Marieta Geogieva, Camilla Festino og Anders
Roy Christiansen
6. Valg af suppleant til bestyrelsen.
Kandidat? (tidligere Anders Roy Christiansen)
7. Valg af seniorudvalgsformand:
Mogens Lyhne ønsker ikke genvalg.
Kandidat?
8. Valg af 3 seniorudvalgsmedlemmer:
Lars Magnussen og Hans Henrik Jørgensen ønsker ikke genvalg
Bent Aasted er villig til genvalg
Bestyrelsen foreslår valg af Sonja Aasted og Ralf Ostrowski
9. Valg af ungdomsudvalgsformand
Tine Kofoed Marcher er villig til genvalg
10. Valg af 3 ungdomsudvalgsmedlemmer.
Thomas Taul og Ole Bech-Petersen er villig til genvalg.
Bestyrelsen foreslår valg af Mia Ehlers
11. Valg af revisor/revisorsuppleant.
Jack Søbirk er villig til genvalg.
12. Fastsættelse af kontingent og indskud for den kommende sæson:
Bestyrelsen anbefaler uændret kontingent.
13. Indkomne forslag.
Forslag skal være formanden i hænde senest 5 dage før generalforsamlingen.
14. Eventuelt.
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