
 

 Fruens Bøge Tennisklub 

 

Referat generalforsamling 2019 

Dato: Tirsdag den 26. marts 2019 

Sted:  Dalum Idrætsforenings lokaler 

Referent:  Lis Gaba 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Kai Holm (herefter kaldet dirigenten). Enstemmigt godkendt af 

generalforsamlingen. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt ved annoncering dels i 

klubhus, dels på hjemmesiden. 

 

2. Beretning fra bestyrelsen 

Bestyrelsens årsberetning (vedhæftet herunder).  

Formandens beretning ved formand Jan Hansen. 

Juniorudvalgets beretning ved Anders Wognsen. 

Seniorudvalgets beretning ved Kenneth Jensen.  

Veteranudvalgets beretning ved Mikkel Schäfer. 

Beretning vedr. hus og have ved Mikkel Schäfer. 

 

Medlemmernes bemærkninger til årsberetningerne: 

 

Ole Freitag: Torsdagsveteranerne finder, at det nye LED-lys giver områder med mørke pletter. Der 

blev givet løfte om at se på det. 

Claes Christens ønskede oplyst, hvor der trænes i fællesskabet med TCO. 

I vinterperioden trænes der på Skt. Knuds Gymnasium og Odense Tennis Center. I sommerperioden 

trænes der dels på Mejerivej, dels på TCO`s anlæg. 

Dirigenten: Har FBT et mål om at være med helt i toppen?  

Morten Henriksen: Hvad er klubbens vision – vil man være med i elitedivisionen eller er man 

tilfreds med nuværende 1. division? 

Masood Jaffari: Det er stadig opfattelsen at tennis er en snobbesport og at det er svært at være ny i 

tennisverdenen. 

Mette Poulsen: Hvad er klubbens vision – den er vigtigt både for nuværende og nye medlemmer. 

Chr. Scherer: Hvad ønsker man – hvis der skal arbejdes professionelt, handler det om at opkræve 

helt andre kontingenter for at skaffe miljø til dygtige spillere. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab for 2018 til godkendelse og forslag til budget for 2019 

Regnskab fremlagt af kasserer Hans Chr. Andersen. Budgetforslag ligeledes gennemgået. Regnskab 

og budget vedlagt. 



 

Som svar på spørgsmålet hvad udgift til kontingenter indeholdt, svarede HCA, at beløbene dækker 

udgifter til kontingenter til DTF og FTU samt forsikringer. 

Guddi Steinfath: Er det muligt, at afmelde booket bane, så andre kan få glæde af at bruge den, når 

der er tale om faste banetimer samt afmelding senere end 4 timer?  

Erik Aablad spurgte ind til sponsorindtægterne og hvem der sidder i sponsorudvalget. 

Sponsorudvalget består af Hans Chr. Andersen og Astrid Holm Nielsen 

Indtægterne er dalende, da det bliver sværere og sværere at lave aftaler samt at beløbene bliver 

mindre hos dem, der stadig sponsorerer. 

Kenneth Jensen roste Hans Chr. For det fine arbejde han havde udført både i FBT og i OTC, hvor 

Hans Chr. også er kasserer. 

 

Regnskabet godkendt af generalforsamlingen. 

 

4. Indkomne forslag. 

Ved tidsfristens udløb 15. februar var ikke modtaget forslag. 

 

5. Fastsættelse af indskud og kontingent 

Bestyrelsen havde ikke foreslået ændringer. 

 

6. Valg af formand i lige år 

Formanden var ikke på valg. 

 

7. Valg af kasserer i ulige år. 

Hans Chr. Andersen var villig til genvalg og blev valgt med akklamation.  

 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i ulige år + 1 bestyrelsesmedlem for 1 år (Kristian Harbo havde 

valgt at trække sig) 

Masood Jaffari og Tina Rehkopff blev begge valgt for 2 år. Det lykkedes ikke at finde det 3. medlem, 

hvorfor bestyrelsen blev bemyndiget til at supplere sig. 

 

9. Valg af bestyrelsessuppleanter – 2 suppleanter hvert år. 

Jordana Pila blev valgt som 1. suppleant. Der var ikke andre emner, hvorfor bestyrelsen også her 

kan supplere senere. 

 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

Ebbe Fogh og Torben Madsen blev genvalgt. Der var ikke emner til suppleant. 

 

11. Eventuelt 

Beklædningsregler: I årets løb havde bestyrelsen modtaget henvendelse om mulige regler for 

beklædning under spil på udendørsbanerne. Tilbagemeldingerne fra generalforsamlingens 

deltagere vil blive taget med i bestyrelsens videre vurdering og beslutning. 

Padel: Kenneth Jensen talte varmt for etablering af padelfaciliteter på anlægget på Mejerivej og for 

padelsporten generelt. 

Generalforsamlingen havde bl.a følgende kommentarer: ”Skal vi ikke blive bedre til det vi laver nu” 

og ”har vi ikke mere brug for indendørskapacitet”. 

 

Masood Jaffari efterlyste bedre tilskuerfaciliteter i Odense Tennis Center. Jan Hansen gennemgik 



kort de forhold, der havde været gældende ved etableringen af tenniscentret. 

Claes Christens efterlyste et svar på den henvendelse, der var sendt til bestyrelsen om ændrede 

regler for gæstekontingent. Den nye bestyrelse vil sikre, at der sendes svar. 

Claes havde oplevet, at nogle spillere spiller indendørs uden at have booket. 

Benno Rasmussen: Reklametavlen er ikke ajour. Det samme gælder reklamerne i hallerne. 

Mette Poulsen: Er det muligt at booke bane og spille sammen med en træningspartner fra TCO.  

Til førstnævnte spørgsmål blev svaret, at man ikke kan booke ud over de regler, der er for gæster. 

På spørgsmålet, om det ikke var en ide at lægge klubberne sammen svarede Kenneth Jensen, at det 

hverken er planen eller hensigtsmæssigt, da der helst skal være klubber at spille mod i 

holdturneringerne. 

 

Formand Jan Hansen takkede efter generalforsamlingens afslutning afgående 

bestyrelsesmedlemmer for indsatsen, samt aflevere erkendtlighed som udtryk for klubbens 

påskønnelse.  

 

Jan Hansen takkede desuden dirigent Kai Holm for god styring af generalforsamlingen. 

 

 

Underskrifter: 

 

Formand Jan Hansen                                                               Dato: 25. april 2019 

 

 

Sign Jan Hansen___________    

 

 

Dirigent Kai Holm                                                                       Dato: 10. april 2019 

 

 

Sign. Kai Holm_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formandens beretning: 

 

Fruens Bøge Tennisklub 

 

Beretning fra bestyrelsen på generalforsamlingen 

26.03.2019 

 

Velkommen til generalforsamlingen for Fruens Bøge Tennisklub 2019. 

 

Det er igen gået et år, som har budt på en række aktiviteter og begivenheder både i Fruens Bøge 

Tennisklub og i tennismiljøet i Odense. 

 

Sidste år nævnte jeg, at vi kæmpede med faldende medlemstal. Det er derfor glædeligt at kunne meddele 

at kurven nu er vendt fra ca. et medlemstal på ca. 466 den 01.01.2018 til et medlemstal på 484 den 

01.01.2019.  

 

Jeg nævnte også sidste år, at vi havde påbegyndt et træningssamarbejde med TCO, således at en del af 

træningen finder sted samlet med Fruens Bøge og TCO spillere. Samarbejdet har været meget positivt for 

begge klubber, og jeg ved, at Anders vil komme ind på dette i sin beretning for året. Jeg kan dog tilføje, at 

vi må konstatere, at forholdet mellem de to klubber – i hvert fald i nyere tid – ikke har været bedre. 

 

Som et led i samarbejdet med TCO, blev IFT-turneringen i juni i samarbejde med TCO afholdt på TCO´s 

baner med Kenneth Jensen som ankermand. Kenneth og vores banemænd og en række andre medlemmer 

ydede i den forbindelse med fantastisk stykke arbejde, som I skal have tak for.  

 

Hvis vi ser på tennismiljøet i Odense, så er der jo sket det, at de Odenseanske tennisklubber har gennem en 

forening overtaget driften af Marienlystcentret, som nu hedder ”Odense Tenniscenter”. Sidste år stemte 

generalforsamlingen ja til en ekstraordinær kontingentforhøjelse på 100 kr. pr. medlem, som er blevet 

indskudt i den nye forening, og foreningen overtog efter aftale med Odense Kommune og 

Marienlystcentret driften af tennishallerne pr. 01.07.2018. 

 

Konstellationen er, at medlemmerne af foreningen ”Odense Tenniscenter” er de Odenseanske 

tennisklubber (dvs. ikke de enkelte klubbers medlemmer) samt en repræsentant for FTU.  

Vi har i den forbindelse haft et rigtigt godt samarbejde med FTU (repræsenteret ved Kai Holm), TCO 

(repræsenteret ved Thomas Nyholm) og TPI (repræsenteret ved Ib Grünfelt), som alle har været faste 

deltagere dels i forhandlingerne med Odense Kommune og Marienlystcentret og dels i driften af 

foreningen. 

 

For de af jer, som kommer i Marienlystcentret, kan vi oplyse, at der stadig resterer udbedring af mangler, 

herunder lysforhold og tætning af tag. Dette vil nok først ske i udendørssæsonen, så banerne er klar igen til 

den kommende indendørssæson.  

 



Inden jeg giver ordet til de enkelte bestyrelsesmedlemmer, som vil fortælle om årets begivenheder inden 

for deres område, vil jeg sluttelig takke jeg alle, som gør en indsats for Fruens Bøge Tennisklub, både i 

udvalgsarbejde, men også bare med løbende hjælp, når der er behov.  

 

En særlig tak synes jeg dog, at vi skylder vores banemænd, Frank Gaba, Ole Røder og Jørgen Petersen, som 

utrætteligt arbejder for at vores baner kan være – og er – af høj standard. Det glæder vi os jo til snart at 

skulle få glæde af igen, når udendørssæsonen starter. 

 

Husk, at der er standerhejsning lørdag den 4. maj, hvor vi håber at se jer alle igen til en hyggelig åbning af 

banerne. 

 

Med ønsket om et rigtigt godt kommende tennis år til jer alle, vil jeg give ordet til de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

Juniorudvalget:  
 

Det år der er gået siden sidste generalforsamling har budt på mange udfordringer og konstruktive tiltag 

Starten af perioden blev brugt til etablering af en tæt samarbejdsrelation mellem juniorformand og de to 

cheftrænere for henholdsvis elite- og bredde spillere, Mads Elholm og Mathilde Henriksen. Samarbejdet 

udmøntede sig ret hurtigt i dannelsen af et egentligt FBT-juniorudvalg bestående af 4 forældre, 

cheftrænere og juniorformand. Der blev afholdt månedlige møder hvor alle relevante opgaver og 

udfordringer for hele juniorafdelingen blev drøftet og behandlet. 

Vores udmærkede træningssamarbejde med TCO nødvendiggjorde efterhånden at vi fandt det mest 

hensigtsmæssigt at etablere fælles mødeaktivitet mellem FBT og TCO`s juniorudvalg. De møder der 

herefter blev afholdt var præget af stort engagement og en meget positiv indstilling til nødvendigheden af 

et fælles konstruktivt samarbejde mellem vores 2 klubber. Dette muliggjorde i endnu højere grad end 

tidligere at vi kunne optimere koordinationen af træningstilbuddet til begge klubbers juniorspillere. 

FBT og TCO gik i år sammen om en fælles afvikling af Odense ITF Junior Challenge 2018. I den forbindelse 

skal det nævnes at nogle af klubbens unge drenge og pige elitespillere stillede deres arbejdskraft til 

rådighed og hjalp til i cafeteriet og med banepleje under dele af turneringen. I forbindelse med den 

forestående baneklargøring her i 2019 på Mejerivej og Dalumvej, har klubbens junior elitespillere lovet at 

give en hånd med når FBT`s kyndige baneteam v. Jørgen Petersen, Ole Røder og Frank Gaba kalder til 

samling, første gang d 6 april på Mejerivej. 

Igen i år blev den årlige tilbagevendende forbindelse til FBT`s tyske venskabsklub i Mürwik holdt ved lige. Et 

pænt stort antal af klubbens juniorer og en del forældre drog denne gang afsted til det tyske i slutningen af 

september. De blev godt modtaget af værterne og havde en god weekend med masser af god tennis, 

forplejning og sociale arrangementer. 

Den største overraskelse og udfordring var dog ubetinget Mads Elholms opsigelse. Mads havde efter et 

mangeårigt trænervirke i klubben behov for luftforandring og vi måtte i gang med at afsøge markedet for 

en afløser. Opgaven var ikke let, men vi var heldige at få lov til at ansætte en tidligere international 

topspiller og træner hviderusseren Anastasia Yakimova, der var frisk på at rykke teltpælene op fra sin 

mangeårige bopæl i Spanien. Anastasia er efter sin tiltrædelse for et par måneder siden blevet godt 



modtaget af klubbens spillere og hun er med sit vindende væsen, energi og faglige kvalifikationer uden 

tvivl en kæmpe gevinst for klubben. 

I perioden fra Mads`s ophør til Anastasias tiltræden var der et længere tidsrum hvor vi derfor naturligt 

manglede en træner i det daglige træningssetup. Frank Petersen agerede blæksprutte i denne periode og 

formåede med stort overblik og arbejdsenergi at kompensere bedst muligt for situationen. Frank fik hjælp 

til dette af 3 juniorspillere - Alexander Stage, Marcus Wognsen og Noah Baker – der på fornem vis udførte 

en hjælpetrænerfunktion efter Franks anvisninger. 

Jeg vil i den forbindelse gerne rette en stor tak til alle elitejuniorspillere og deres forældre. Der er ingen 

spillere der i denne periode ikke har måttet lide afsavn i den ugentlige træning, men det har været dejligt 

at opleve spillere og forældre have forståelse og acceptere situationen som den nu engang var. Mange tak 

for det!  

På det sportslige område har vores juniorer på vanlig vis præsteret gode resultater både ved de regionale 

og nationale individuelle og holdmesterskaber. Enkelte af vores spillere stikker indimellem også udenlands 

for at prøve sig af på internationalt niveau. På breddesiden er der god tilslutning og Mathilde og hendes 

trænerstab skal have stor tak for det store arbejde der bliver udført på dette område.   

 

Seniorudvalget: 

2018 var sportsligt en mellem-sæson, hvor det fortsat er klart at senior-området som et hele har brug for 

det ”lange seje træk”.  

P.g.a. turneringsomlægning, mistede vi status som Elitedivisionsklub – er nu i 1. Div. Vest/Liga 1 med både 

1. og 2. Damer/Herrer. 

Medlemsmæssigt bør senior-området være et fokus-punkt. Vi skal stadig arbejde med nye aktiviteter for 

bredden, fokusere på fastholdelse i overgangen fra junior til senior og være meget opmærksomme på at 

gøre os attraktive for kvinde-spillerne. 

Fremtidigt bør vi forsøge at danne mere socialt interessante tilbud, med f.eks. drop-in muligheder. Da vi 

véd at seniorer generelt har en travl hverdag, skal vi gøre det muligt at dyrke tennis på den enkeltes niveau 

– uden at man forpligter spilleren til bastante krav om garanteret fremmøde. 

Heldigvis dækker vi et stort behov med vore breddevoksentræningsgrupper, som gennem hele sæsonen 

var en stor succes. 

 

Medlemsfordeling 18-64 år: 

Pga. solidt juniorarbejde holder vi status quo i medlemmernes første seniorår – men vi har stadig 

problemer med fastholdelse for ungseniorer. Dette gør at vi i aldersgruppen 19-24 år oplever et stadigt 

fald – som igen betyder at aldersgruppen 25-39 år stadig er uforholdsmæssigt lille i vor klub. 

Så hvor klubben generelt ligger med et svagt faldende medlemstal, er faldet blandt seniorer størst. 



 

 

Sportsligt: 

Sæsonen 2018 bød samme trend som tidligere år, med udvikling af dygtige spillere. Dette er positivt for 

tennis-verdenen generelt – men betyder også et stadigt frafald blandt vore stærkeste spillere pga. flytning 

til US college-tennis og at de stærkeste spillere er interessante for konkurrerende klubber, hvor vi 

ressourcemæssigt mangler gennemslagskraft. 

Målsætning for holdene må i år være at opnå oprykning til Elitedivision for dameholdet og status quo for 

herrerne. 

Holdturneringen Inde 2018-19: 

1. Damehold Var utroligt tæt på oprykning til elitedivision. Kun et udfald mod Skovbakken gjorde at vi med 

mindst mulig margin missede en oplevelse i højeste luftlag. 

2. Damehold vandt Liga 1 med god margin. Ser meget solidt ud med unge dygtige og ambitiøse spillere. 

1. Herrehold lå længe pænt til i 1. Div. Vest, men manglende bredde gjorde negativt udslag i de sidste 

afgørende kampe. 

2. Herrehold – en solid præstation og 3. plads i Liga 1 af unge talentfulde og ambitiøse spillere. 

3. Herrehold – var tilmeldt med et rutineret i Jyllands-/Fynsserien. Vi spillede os til en 2.plads i en 

afbudsramt række. 

 

Holdturneringen Ude 2018: 

1. Damehold har generelt meget højt niveau og var efter suveræn sejr i 1. Div. Vest i play-off om oprykning 

Fokus: Aldersklasserne 19-24, 23-39 og 40-64 år.

Trend: Konstant svagt faldende andel af seniorer, jævnt fordelt på aldersgrupper. Forskydes mod stadigt ældre.

2018 Køn Uden 0-6 år 07-12 år 13-18 år 19-24 år 25-39 år 40-59 år 60-99 år I alt Senior I alt

Ungsenior 19-25 K 0 0 0 0 6 6 0 0 12

M 0 0 0 0 4 1 0 0 5

I alt 0 0 0 0 10 7 0 0 17

Senior 26-64 år K 0 0 0 0 0 6 61 11 78

M 0 0 0 0 0 15 76 31 122

I alt 0 0 0 0 0 21 137 42 200 217

* Medlemmer i alt K 1 0 34 38 8 13 67 49 210

M 22 0 36 31 5 18 85 138 335

I alt 23 0 70 69 13 31 152 187 545

2017

Ungsenior 19-25 K 0 0 0 0 3 6 0 0 9

M 0 0 0 0 6 2 0 0 8

I alt 0 0 0 0 9 8 0 0 17

Senior 26-64 år K 0 0 0 0 0 7 64 17 88

M 3 0 0 0 0 14 80 34 131

I alt 3 0 0 0 0 21 144 51 219 236

* Medlemmer i alt K 0 0 30 40 6 14 69 53 212

M 6 0 27 36 9 19 89 139 325

I alt 6 0 57 76 15 33 158 192 537

2016

Ungsenior 19-25 K 1 0 0 0 4 4 0 0 9

M 0 0 0 0 6 3 0 0 9

I alt 1 0 0 0 10 7 0 0 18

Senior 26-64 år K 0 0 0 0 0 9 62 17 88

M 2 0 0 0 0 16 83 35 136

I alt 2 0 0 0 0 25 145 52 224 242

* Medlemmer i alt K 1 0 27 49 9 14 66 56 222

M 5 0 26 39 15 21 88 140 334

I alt 6 0 53 88 24 35 154 196 556

Fruens Bøge Tennisklub



til den nye elitedivision. Dette mislykkedes med nogen margin til HRT. Hvis vi kan fastholde stammen af 

spillere, ligger vi til oprykning til elitedivision kommende sæson. 

2. Damehold har ligget godt til hele sæsonen og vandt 2. Div. Vest med flot margin – vil med stor 

sandsynlighed ligge til i toppen af den kommende Liga 1. 

3. og 4. Damehold i Fynsserien var 2 hold sammensat af hhv. ”de unge” og ”de rutinerede”. FBT var 

dominerende i rækken med vore hold på hhv. 1. og 2. plads – det unge pigehold blev fynsmestre. 

1. Herrehold var pga. de før omtalte mistede spillere på en meget vanskelig mission i Elitedivisionens 

grundspil. Rykkede ned og har nu status af 1. Div. klub. 

2. Herrehold var præget af 1.holdets vanskeligheder. Havde heller intet at spille for, da det fra starten lå 

klart at dette hold skulle flyttes i Liga 1. 

3. Herrehold – var præget af de ”rutinerede kræfter”. Vi spillede os til en midterplacering i den fynske 

holdturnerings Serie 1 

STOR TAK til holdkaptajnerne for at bruge energi på at gøre holdkampene til en attraktivt tilbud for vore 

dygtige spillere. 

Individuelt: 

Vi er fortsat dominerende på Fyn, de fleste fynsmesterskaber går til FBT. Alle single-titler landede hos os i 

2018. 

Vi har været knapt så aktive i Danmarksmesterskaber og større seniorturneringer dette år. 

Emma Henriksen var et mulehår fra at vinde US College-mesterskabet sammen med sit hold. 

Træning: 

Var en meget stor succes sidste sæson. Mathilde Henriksen lagde meget stor energi i at organisere 

træningshold i fællesskab med TCO. Der var stor tilslutning til og tilfredshed med disse hold. 

Rekruttering: 

Vi havde en meget succesfuld ”Tennissportens Dag” 05. Maj, hvor der var der i omegnen af 50 

interesserede nye ansigter. En del af disse blev hvervet ind i vor seniortræning. 

Her var det Marie Schäfer og Zsombor Kiss som med autoritet svang taktstokken. 

Socialt: 

Vi fortsatte senior/veteran træning som drop-in uden træner om onsdagen – dette for at tilbyde et socialt 

åndehul i klubben, der ikke medfører en væsentlig omkostning for deltageren. Tilbuddet var i starten af 

sæsonen ganske populært, men tilslutningen faldt kraftigt efter sommerferien. Derfor blev den sidste 

periode aflyst og kommende bestyrelse må overveje om man skal prøve at genstarte initiativet. 

Generelt er det vanskeligt at skabe varige sociale klub-baserede miljøer blandt senior-spillerne. Vi bør som 

klub nok forsøge med at spørge mere nøjagtigt ind blandt målgruppen, hvilke ønsker de har. 

 

HVILKET leder over et sidste opråb! klubben har behov for flere seniorer der har lyst til at give en hånd 

med. Trods ihærdige forsøg er det fortsat ikke lykkedes at danne et senior-udvalg. Dette må være 

ambitionen for 2019: at vi får dannet en gruppe der kommer med de nødvendige indspil til en rigere 

hverdag for Fruens Bøges seniorspillere. 

 

Jeg vil personligt gerne takken klubben og dens medlemmer for en lærerig og spændende periode som 

bestyrelsesmedlem. Det har været udfordrende – men jeg har kunnet mærke at ”ilden” ikke brænder så 

kraftigt længere, nu hvor mine børn begynder at være mindre aktive i klubben. 

Derfor ønsker jeg min efterfølger alt det bedste i det spændende arbejde der ligger forude. 

 



Veteranudvalget: 

 

Årsberetning fra veteranafdelingen, som jo er klubbens største afdeling med over 60% af medlemmerne. 

Vi har haft 4 hold med i de fynske holdturneringer: Et 40+ hold med Anja Klynge som holdleder, 50+ med 

Peter Lyhne, 60+ med undertegnede og et 70+ hold med Thomas Clausen som holdleder. En stor tak til alle 

holdlederne. Det giver et godt socialt samvær som hold at besøge andre anlæg og møde spillere man ikke 

møder til dagligt. De tre ældste hold har også deltaget i DM for hold, i år på Lyngbys flotte anlæg, dog uden 

større resultatmæssig succes.  60+ holdet kom dog hjem med bronzemedaljer. Ingen andre klubber i 

Danmark deltog med tre hold til dette stævne. 

Spillerne har også deltaget flittigt i individuelle turneringer (FM inde og ude) med mange titler til følge.  Det 

vil være for omfangsrigt at nævne alle vinderne her. Enkelte har deltaget i individuelt DM, hvor specielt 

Birgit og Frank gør sig gældende. Birgit vandt sit DM nr. 40, denne gang i mixdouble og Frank vandt DM 

inde i 75+ og inde i 80+ med kun 3 tabte partier i 3 kampe. Flot. Birgit deltog også på landsholdet som blev 

nordiske mestre. 

Kenneth Jensen har snakket med nogle personer om at lave et 40+ med nogle af de tidligere 

turneringsspillere og forsøge at gøre Svendborg rangen stridig som Fyns bedste veteranhold. Det bliver 

spændende at følge dette projekt. 

Torsdagsveteranerne trives i bedste velgående og spiller socialtennis hele året fra 9-12. Det koster 40 kr. pr 

gang som dækker bolde og baner. Der er plads til nye, det eneste krav er, at man er over 60. Spørgsmål kan 

rettes til Ole Freitag. 

Hus og have: 

Hus og have klares primært af Erik Aablad. En stor tak for det store arbejde, du udfører. I år er der blevet 

malet vinduer hos herrerne. (Husk at lufte ud for s…. ) Husk selv at rydde op efter jer fx glas og lignende, få 

ordnet kaffemaskinen osv. Og jeg skal nok få smurt hængslerne på toiletdøren hos herrerne. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


