Formandens beretning
Sæsonen: 2016/17

Af: Torben Lang

Tak for den sæson, der nu er ved at lakke mod enden.
Året der gik
Det har været et godt år. Vores medlemstal er gået kraftigt frem, og vi er en succes, især
når vi sammenligner os med andre bordtennisklubber, som for manges vedkommende
kæmper med faldende medlemstal.
I 15/16 sæsonen startede vi året med et faldende medlemstal på omkring de 40 totalt, og
sidste år ved samme tid havde vi opleveret god fremgang for både ungdoms- og
seniorsiden til omkring de 70 medlemmer.
I år er vi næsten helt oppe på 100 medlemmer, især ungdomsmedlemmer. = 60/40
Og så er der lige kommet 60+ til, som allerede nu er oppe på 30-40 medlemmer. derom
senere.
Der er flere grunde til fremgangen.
Først og fremmest har vi i klubben nogle energiske ikoner og rollemodeller: Lars Høgsberg
og Ib Olsen, som trækker et rigtig stort læs.
Vi har fået sat nogle gode initiativer i gang, som jeg vil nævne her
Skoleturnering
De sidste par år har vi lagt lokaler og været involveret i en skoleturnering for alle
klassetrin i kommunen i november. Der er fuldt tryk på kedlerne, og det er en god
mulighed for at skabe interesse om bordtennis og få nye medlemmer. Og kommunen har
støttet os til dækning af vores omkostninger.
Sommerferieaktiviteter
Sidste år havde vi en uges sommerferieaktivitet, det var en kæmpe succes, og der var
mange på venteliste. Vores allestedsnærværende Lars sammen med Filip og Jacob tog
sig af ugen.
Til sommer har vi planlagt 2 uger i uge 26 og 27, og det forventer vi os meget af, og
forhåbentlig går der ikke så mange forgæves i år, da der sidste år var en meget stor
venteliste.
Skoleundervisning
Kommunens skoleklasser er som led i skolereformen i stigende omfang begyndt at bestille
skoleundervisning i bordtennis. Det har Lars - også - taget sig af. Med stor succes. Og det
giver både flere medlemmer og også indtægter til klubkassen.
60+
Ib har været initiativtager til 60+ - med stor hjælp fra Leif, Bjarne, Elo - og Lars Høgsberg til
at tage sig af kommunikation/pressekontakt mm., og det startede op den 4. april i denne
måned. Der var en lille meddelelse i Gladsaxe Bladet og en rigtig god artikel i bladet 60+
samt omtale på kommunens hjemmeside. Det blev et stort tilløbsstykke med 30
fremmødte og flere, der meldte afbud men ville komme senere. Vi forventer, det vil give et

gevaldigt boost til klubben og blive en succes, og det er spændende at se, hvordan det
udvikler sig.
Træning og trænere for ungdom
På grund af det voksende medlemstal er vi gået fra 2 gange ugentlig træning til at have
træning på alle hverdage. Og det er en stor succes for det meste med fuld belægning. Og
hele tiden kommer nye spillere til.
Heldigvis har vi fået uddannet et par ekstra trænere, som er helt afgørende for trivsel og
udvikling af den enkelte spillers potentiale. Vi har nu en god blanding af nye trænere på vej
og nogle ældre erfarne, som trækker et stort læs. Tak til jer trænere. Uden jeres indsats
ville dagligdagen ikke fungere.
Om tirsdagen har vi nu et år haft Carsten Egeholt som træner for vores mest øvede, og
han er en stor kapacitet. Vi skal have evalueret træningen, eller rettere kigge på
ungdomsspillernes motivation og træningsindsats, så vi kan få det bedste ud af Carsten
Egeholts træning.
Turneringer og stævner
Vi har i år desværre kun haft 1 ungdomshold i Yngre drenge A-rækken.
Efter en hård start er det gået bedre og bedre, og holdet er kravlet op på en fornem
midterplacering.
Vi har oplevet en fantastisk succes med Pointstævnerne i år – og det må især tilskrives
Lars Høgsberg, som har været god til at få aktiveret spillere og forældre.
Kampe mod spillere fra andre klubber er en god måde at komme i gang på.
Vi er oppe på at deltage med ca. 15-20 ungdomsmedlemmer hver gang. Fantastisk.
Senior hold 1 klarede skærene i deres række i serie 1 og fortsætter forhåbentlig i samme
serie næste år.
Senior hold 2 blev desværre sidst i deres række og må en tur ned i Serie 3, dog regner vi
med at søge om tilladelse til at blive i Serie 2.
Det er håbet, at vi næste år kan få endnu flere hold med i turneringerne, både på
ungdoms- og seniorsiden.
Resultaterne af årets klubmesterskaber, som blev afholdt i går mandag for seniorer:
Række A: 1. Lars Høgsberg, 2. Henrik Larsen, 3. Henrik Hansen
Række B: 1. Torben lang, 2. Daniel Strauss, 3. Ib Olsen
Ungdomsmesterskaberne afholdes sidst i april, og double-mesterskaberne i starten af maj.
Vores øvrige stævnedeltagelse har været begrænset i sæsonen, og det er noget, som vi
skal have mere fokus på næste år.
Årets Gladsaxe Cup blev ikke til noget, da Tommy Milword er eneste deltager.
Stort tillykke til alle.
Økonomien
Som regnskabsaflæggelsen om lidt vil vise, ser vores økonomi fornuftig ud, og vi har en
kassemester (Ib), som holder godt styr på finanserne – nu på 51. år. Tak Ib.
Vi skal, senest med udgangen af denne sæson have fundet og igangsat et nyt

regnskabssystem.
Lokalet
Vi har nu spillet i vores nye lokale på stadiontribunen i 3 sæsoner. Vi er glade for det og
har fået det mere og mere, som vi gerne vil have det, men der er stadig et par
udfordringer.
Stadions aftale med Restaurant Bolden er blevet opsagt, og samtidig har vi fået
enebrugsretten til køkkenet, så nu kan vi i øjeblikket helt selv bestemme, hvad angår mad
og drikke.
Dog skal vores brug af køkkenet og lokalerne have noget med bordtennis at gøre. Vi må
ikke leje ud til fester eller andet.
Vi har flyttet sodavandsmaskinen ud i køkkenet og skal betale strøm for den.
Det er dejligt at få gang i den igen, da den jo også giver os gode indtægter.
Det glatte gulv diskuteres med stadion løbende, og vi er efter dem med hensyn til
rengøring. Der er også dialog om, hvad der skal til, før vi bliver helt tilfredse. Vi regner ikke
med, at der sker noget før garantien udløber på det nuværende gulv.
Asbest
Og så fik vi en asbestsag i februar, hvor lokalet blev lukket i 2-3 uger. Diverse huller blev
repareret og forseglet. Det viste sig heldigvis ikke at være farligt, som vi ellers frygtede.
Men væggene og loftet skal repareres, og efter påske åbnes en sektion i den fjerne ende
for at finde ud af, hvad og hvor meget der skal repareres. Ja og kommunikationen gik galt,
så det er den nærmeste ende, der blev inddraget til undersøgelserne. Det er så meningen,
at lokalet vil blive repareret til sommer. Vi er i løbende dialog med kommunen.
Vi har fået opsat mere lys over bordene, indkøbt flere bander, også nogle ekstra høje, der
er kommet internet og opsat flere stikkontakter.
Ib Olsen har indrettet "Olsens kvarter", og han har om mandagen skabt os en hyggestund
med kaffe og god samtale. Tak for det.
Vi har med Hans' hjælp søgt og opnået et legat fra FIG (Foreningen af Idrætsklubber i
Gladsaxe) til indkøb af en ny boldrobot. Nu skal vi bare lære at betjene den
ordentligt……..det ville være fint, om nogen vil sætte sig ordentligt ind i den, og fungere
som ”superbrugere” for os andre.
Det kommende år:
Vi vil gerne fortsætte fremgangen og blive endnu bedre - både for ungdom og seniorer.
Vi vil gerne udvikle ungdomsspillerne og gøre dem endnu bedre, dvs. flere turneringer,
stævner og flere træningsmuligheder.
Vi vil fortsætte successen med pointstævner, sommerferieaktiviteter i nu 2 uger,
skoleundervisning og skoleturnering
For seniorerne ønsker vi også at lave træning, så det bliver en blanding af både træning
og spil. Og så kan vi forhåbentlig også få gang i onsdags seniortræningen.
Vi glæder os i det nye år til at se, hvordan 60+ initiativet udvikler sig.
Det er også en udfordring at have succes og vækste, ikke alene pga mangel på
træningstider og plads til nye ungdomsmedlemmer.

Vi har brug for at udvikle os som klub, men samtidig må det ikke gå så stærkt, at vi ikke
har styr på processen og ikke kan fastholde spillerne og klubben.
Der er utroligt mange parametre, vi kan udvikle os på, fx










hvordan udvikler vi spillerne, hvordan fastholder vi spillerne fx arrangementer,
turneringer osv.?
skal vi have et elitemiljø, og hvad kræver det?
er vores træning og struktur god nok?
hvordan styrer vi bedst klubben med vores administrative processer som bookning
af hold, aflysninger, nye medlemmer, sleep-overs og andre arrangementer?
hvordan bruger vi vores ressourcer bedst muligt?
hvordan kan vi involvere forældre og andre frivillige?
hvordan får vi sponsorer?
hvordan kan vi involvere kommunen og andre?
og meget andet

Vi går fra juni og henover sommeren i gang med et foreningsudviklingsprojekt sammen
med DGI og FIG, hvor vi kigger på vores styrker og svagheder, hvad vi har ressourcer til,
og hvor vi bedst kan sætte ind.
Vi regner med at ende op med et totalt billede af vores klub og hvad vi gør godt og hvad vi
kan gøre bedre, hvad ligger lige for og hvad vi vil satse på med vores ressourcer.
For vi må indrømme, at vi er sårbare. Vores 2 dynamitbundter Lars og Ib er kun et glat
fortov væk fra at sætte os tilbage som klub.
Vi vil arbejde for en bedre planlægning af stævner og tilmeldinger samt coaching i
ungdomsrækkerne – det er en hovedprioritet for næste sæson.
Vi vil bede jer om at være med til at støtte ungdommen et par gange i løbet af året ved at
tage med dem ud til kampe og stævner, som holdledere og coaches.
På den måde får vi skabt en bedre sammenhæng og bordtennisglæde for både spillere og
deres forældre.
Vi har 60 års jubilæum i år, og det må vi fejre, så vi planlægger et arrangement i det tidlige
efterår. Nærmere information følger.
Endelig vil jeg sige tak til Tommy for hans store arbejde for bestyrelsen. Tommy har fået for
lidt tid og andre prioriteter og vil gerne bruge mere tid på hjemmefronten.
Hmmm har alle vi andre i bestyrelsen for meget tid og for lidt kærlighed?
Tak for godt arbejde også til bestyrelsen - ja ikke kun de hjemmegående Lars og Ib, men
hele bestyrelsen.
Og sidst men ikke mindst tak til alle trænerne for deres indsats og bidrag til den gode
stemning, som hersker alle ugens dage.
På gensyn næste sæson.

