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Generalforsamling i Tune IF Tennis og Padel  

mandag den 30. januar 2023 

 
God aften kære tennisvenner. Ja, så er der gået endnu et år. Som sædvanligt startede sæsonen med 

vores slå ind turnering den 3. april.  Formanden selv var ikke hjemme, da han tillod sig at holde sin 

75-års fødselsdag på Madeira.  Så arrangementet var derfor lagt i bestyrelsens hænder. En sådan 

åbning foregår jo efter den samme skabelon som de tidligere år. Flaghejsning, morgenbord og 

hyggelige tenniskampe på vores dejlige baner.  Det var også den dag Jens Ole fremlagde sin plan for 

årets Dimo-turnering.  Også den lignede de foregående.  Men stor tak til Jens for god planlægning.  

De unge kom også og deltog fra klokken tolv.  Her var det Amanda og hendes unge hjælpere der 

stod for arrangementet.  

 

Ældretennis blomstrer som aldrig før. Det meste af sæsonen har mange ivrige spillere mødt ind 

allerede klokken 9, for på den måde at sikre sig en ekstra halv time. Der var jo sidste år megen 

polemik, hvad angår vores afståelse af bane fire.  Ventetiden som mange havde frygtet, blev ikke 

det store problem, i og med, at Finn havde booket de to padelbaner i tidsrummet fra 9 – 12.  Så hvis 

lysten var der, kunne de spillere der ikke trak de ”rigtige” kort, spille padel på de nye baner.  Dette 

bevirkede, at 20 spillere kunne være aktive i hver spilleperiode.  Formanden selv byttede ofte sine 

tennispas ud med en omgang padel. 

 

Vi var i år begunstiget af et rigtig godt vejr, og det var dejligt at kunne spille på de valgte dage stort 

set hele sæsonen. 

 

En ting mange af os tennisspillere har været kede af i denne sæson, har været at Finn Fejrskov 

desværre har været arbejdsramt, hvilket bevirkede, at vi måtte finde alternative måder at afholde 

vores hyggelige frokoster på.  En enkelt gang var det lykkedes Finn at ”undgå” arbejdet, og da var 

alt som det plejede.  De andre gange købte vi smørrebrød fra Brugsen eller Conrad suppleret med 

en sildemad eller to.  Alt i alt hyggeligt   

 

Traditionen tro holdt vi tennisskole i skolernes sidste ferieuge.  Det var i år den 1., 2. og 3. august.  

20 unge spillere havde meldt sig til tennisskolen, og de fik masser af træning, gode fif fra de dygtige 

trænere.  Det var i år første gang, at vores to nye unge trænere Ida og Cecilia var med.  Sammen 

med Amanda klarede de udfordringerne til UG med kryds og slange.  Tennisskolen sluttede med den 

sædvanlige finaledag.  Her havde Amanda og hjælpere lagt et flot program og der blev dystet i 

mange kategorier.  Der blev naturligvis fundet vindere i de tre kategorier, og disse fik diplomer og 

den fine trøje, der var signeret af trænerne og deltagere.  I år sluttede dagen med et brag af en 

vandkamp, og der blev skudt med vandkanoner til den store guldmedalje. Vandkampene var forlagt 

til området udendørs, men der var alligevel ret vådt i selve klubhuset.  Venlige forældre og 

bestyrelsesmedlemmer var dog behjælpelige med at tørre / vaske gulvet i klubhuset. Der skal lyde 

en stor tak til Lillan, Annette samt Amanda, Ida og Cecilia for et veltilrettelagt og udført stævne. Vi 

må heller ikke glemme vores sponsorer SuperBrugsen, der igen i år havde doneret T-shirts, 

saftevand og frugt.   



 

 

Generelt en god sommer, hvor vi kun havde en enkelt aflysning i ældretennis. Også i år havde vi 

indgået en aftale med Tune skole, der gerne ville benytte vores tennisbaner til valgholdsidræt.  Kort 

fortalt går det ud på, at Tune IF Tennis stiller baner, ketsjere og bolde til rådighed.  Eneste betingelse 

var at der skulle ryddes godt op og banerne skulle fejes. Desuden lejede de en af vores padelbaner, 

hvilket var en stor succes.  

Igen i år havde Finn Fejrskov arrangeret tur for seniorerne.  I år gik turen til Bork i Vestjylland.  Her 

var der rig mulighed for at spille tennis, dyrke kulturelle og hygge sig med hinanden.  

 Og naturligvis skal der lyde en stor tak til for Finn for hans store engagement i vores klub. 

Traditionen tro deltog Tune IF Tennis igen i Tune by Night.  I år var det fredag den 26. august. Modsat 

sidste år var det en strålende aften med lunt vejr og solskin og vejrguderne var med os. Vi havde 

fået lov til at få et hjørne foran Per Johansens Boligcenter. Konceptet var i år at gætte hvor mange 

tennisbolde, der var i kurven placeret på bordet. Præmierne bestod igen i år af to medlemskaber til 

tennisklubben. Det var i år de unge, der stod for arrangementet i håb om at kapre nye medlemmer 

til klubben.  De unge gjorde det godt og vi fik vist nogle enkelte nye medlemmer.  

Onsdag den 28. september holdt tennisklubben afslutningsfest. Her var konceptet mere eller 

mindre det samme som de forrige år.  Morgenbord, masser af kampe, frokost og præmieuddeling.  

Der blev vindere i mange kategorier, og der var præmier til 1., 2. og 3. pladserne i de forskellige 

kategorier.  Stor tak til Britta, Ole, Dagmar og andre for at have været hovedkræfterne bag både 

borddækning samt indkøb af præmier.  

Fredag den 30. september indbød Tune IF til Idræt i Natten. På programmet var det muligt for 0.-5. 

Klasses elever at prøve forskellige idrætsgrene. Blandt de mange aktiviteter var: Gymnastik, 

Fodbold, Håndbold, Badminton, Bordtennis, Tennis, Karate, Diskgolf og Zumba.  Som noget nyt 

havde man i år på forsøgsbasis valgt at tilbyde deltagerne at prøve at spille padel på vores dejlige 

baner.  Det var en overvældende succes, idet mange børn og unge var ivrige efter at prøve spillet.  

Mange havde deres forældre med og de fik naturligvis lov til at spille med. Eneste ulempe var, at 

lyset slukkede da klokken var 20.00.  Herefter måtte man klare sig med den smule lys de høje master 

på fodboldbanen ved siden af afgav. 

Udendørs klubmesterskab blev afholdt i tørvejr og med mange deltagende for ungdommens side. 

Der blev uddelt medaljer, pokal for årets spiller og en lille pokal for årets fighter. Der blev traditionen 

afsluttet med pizza og hygge. 

Også tak til Lillian, der stod for forældre – barn tennis i juli og august måned.  Ligeledes var der i år 

igen hyggetennis hver torsdag i sommermånederne og enkelte grillarrangementer. 

Ungdomsudvalget går med planer om at arrangere et skumtennisarrangement i Tunehallen i løbet 

af foråret. Vi håber det kan lykkes, men der er mange brikker, der skal falde på plads før stævnet, 

kan blive en realitet.  . 

Som nævnt er Tune IF Tennis godt og vel 40 år gammel. Det er klart at tidens tand tærer både på 

baner og klubhus. I år fik vi udskiftet trappen fra klubhuset ned til banerne.  Dette blev gjort mens 

formanden var på Oure Idrætsefterskolen med sine tre børnebørn. Niles Erik havde opsyn med 

arbejdet, der blev udført på en enkelt arbejdsdag. Resultatet var en nydelig og veludført trappe, der 

forhåbentlig kan holde mange år ud i fremtiden. Stor tak til Simon for veludført arbejde til en 

fornuftig pris.  

Vores ungdomstræner Amanda er flyttet til Søborg for at studere på DTU. Derfor udtræder hun af 

bestyrelsen. Hun har indvilget i at deltage i årets tenniscamp i august, hvilket vi er meget glade for.  

Vi ville gerne opretholde en bestyrelse på 6 personer, og søger derfor en person der kan træde i 

Amandas sted.  Hvis ikke det lykkes her og nu, vil bestyrelsen arbejde videre med sagen.  Til slut vil 

jeg lige ridse op, hvad vi i bestyrelsen egentlig får tiden til at gå med.  Kasserer Finn gør et kæmpe 

stykke arbejde med indmeldelse, udmeldelse betaling af regninger og i det hele taget får alle 

kolonner til at stemme.  Sammen med den øvrige bestyrelse lægger vi alle et stort stykke arbejde i 

at få tingene til at køre.  Vi kæmper desværre med svigtende medlemstal og gør derfor alt, hvad vi 



 

 

kan for at fastholde vores medlemmer og skaffe flere. Her gør Annette et kæmpe stykke arbejde 

sammen med Lillian. Annette har den daglige kontakt til de unge trænerne og får i det hele taget 

ungdomsafdelingen til at køre på skinner.  I begyndelsen af januar i år arrangerede hun sammen 

med DGI et stort skumtennisstævne, hvor ikke mindre end 28 personer fra mange forskellige 

klubber deltog. Stor ros for dette.  Det er selvfølgelig tanken, at disse stævner skulle føre til en øget 

tilgang til ungdomsafdelingen. Vi får se om det lykkes.  Formanden har hele sommeren næsten 

dagligt været på padelbanerne for at tjekke om alting var i orden. Det var det i mange tilfælde ikke.  

Dørene til banerne var ikke lukkede, skabene stod åbne og bats var hængt forkert op.  Noget 

frustrerende.  En træplade fik jeg også monteret på bane to, da opfindsomme sjæle formodentlig 

ved hjælp at en pind kunne trykke på knappen til ”åbn døren”.  Dette er fra i torsdags ikke længere 

muligt, da Niels Erik og undertegnede har monteret store informative skilte på dørene, således, at 

det ikke er muligt at komme til at åbne.  Niels Erik og undertegnede har også gennem sæsonen 

tjekket banerne, fejet tonsvis af blade væk, spredt sand på hvor det var nødvendigt. Efterårets 

største udfordring var dog forbundet med vores overgang til AL Bank. Pludselig kunne jeg ikke betale 

regninger mere.  Systemet meldte fejl.  Finn og jeg prøvede på tre forskellige computere, en tablet 

og to telefoner at komme igennem til AL-Bank. Uden held. Jeg brugte timer i banken, med snak med 

AL support, Mit ID-support og mange andre instanser, Dorthe Toftebjerg (vores hovedkasserer) blev 

også involveret.  Hun optog videoer af mig under processen samt sendte klagebreve til banken.  Intet 

hjalp. Først for 14 dage siden lykkedes det at få systemet til at fungere. Joooohh, det var en 

udfordring der ville noget. Men bortset fra de ovennævnte ”småting” har vi haft et godt år i 

bestyrelsen, og det har da ikke afskrækket bestyrelsen i at tage endnu en sæson for vores dejlige 

klub. 

 

Til sidst vil jeg rette en tak til alle vores sponsorer: Primero, SuperBrugsen, Bonustanken, Mainz VVS 

for deres opbakning omkring vores klub.  Desuden tak til OK som har sponseret vores klub med 

2.300 kr. 

 

Der skal også lyde en stor tak til alle der har hjulpet til med skole-idrætssamarbejdet. Herfra har 

Tune IF Tennis modtaget en pæn sum. 

Til slut vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde og håbet på et ditto til næste år. Og med 

disse sidste ord vil jeg runde af og give jer mulighed for at stille spørgsmål. 

 

Peter Buch LarsenPeter Buch LarsenPeter Buch LarsenPeter Buch Larsen    
(Formand for Tune IF Tennis) 


