
Formandens beretning for 2020.

                             MLI Tennis Ordinære generalforsamling Lørdag d. 8. maj  2021.

 
Aktivitesniveau og  medlemstal.

2020 gav os en fantastisk og uventet medlemsstigning fra 111 til 175, fortsat med overvægt i 
alderen 40-70, samt en fortsat overvægt af landliggere.                                                                        
Standerhejsningen og Tennissportens 2.maj.  Vi startede dagen med deltagelse i indvielsen af 
MLI s nye klubhus tillykke til os alle.
Tennissportens dag havde en pæn tilslutning af nye interesserede spiller, som vores træner Frederik 
introducerede i de rette slag, flere af de besøgene meldte sig efterfølgende ind.

Strategi for flere medlemmer.
Bestyrelsen har fortsat målrettet fokus på, hvordan vi tiltrækker familier  til klubben, gerne flere 
lokale, samt fastholder nuværende medlemmer.                                                                                    
DGI s konsulenten deltager på et årligt bestyrelsesmøde, for at støtte bestyrelsen i at holde fokus på 
udviklingen af klubben, så vi kan tiltrække flere lokale, gerne familier og børn. I den forbindelse 
har vi indgået en vækstaftale med DGI for 2021. 

I 2020 har Melby skole fået tilbudt 4 dages introduktion til tennissporten, for 5. klasser.                    
DGI anbefaler start i 3-4. klasse jo tidligere jo bedre.                                                                            
Vi er i bestyrelsen glade for det positive samarbejdet med Melby skoles idrætslærere, og bevarer 
troen  på, at det nok skal give bonus på længere sigt.

Bestyrelsens mål er løbende at sprede kendskabet til vores tennisklub i medierne, Liseleje nyt- 
Facebook og lokalavisen.  I mangel af bedre skiltning, har vi sat et stort MLI tennis banner på 
hegnet mod vejen i håb om det trækker nye medlemmer.

I Juni måned tilbød vi to gratis trænings dage for nybegyndere, hvilket var en stor succes ,som vi vil
gentage igen i 2021 med flere dage. Den gratis træning,  spil og meget vellykket grill aftenen, var et
godt boost for det sociale fællesskab i klubben. 36 deltog i gratis træning.

Turneringer. Ved Halsnæs mesterskabet plus 50 i år, måtte Melby desværre 
se sig slået, på både herrer og dame siden. 
Sportsligt havde vi to turneringsaktiviteter i løbet af sæsonen.  Klubmesterskabet ” Træk en 
makker” . Der var ikke den store tilslutning til vore eget klubmesterskab. Men da Spil og Grilldagen
havde stor opbakning, har bestyrelsen besluttet at ændre klubmesterskab til Spil og Grill turnering.  
                                                                                                                                                            
Igen  i 2020 havde damerne glæde af deres to gange ugentlige Doddle spilledage, nye medlemmer 
er kommet til. Vi deltog i Hundested Ladys Only turnering, uden helt  at tabe ansigt.
  
Samarbejde med andre / fremtid.

Vi glæder os i Tennis afdeling til at kunne gøre brug af det nye Klubhus faciliteter, at kunne få 
adgang til omklædning, toilet og bad, efter en varm dag på banen. Vi sætter i Tennis afdelingen stor 
pris på det gode samarbejde med MLI s hovedafdeling, hvor Erik varetager kasserer opgaven.



De tre  tennisklubber i Halsnæs, er  enige om værdien i at bibeholde muligheden for at kunne 
spille tennis i nærområdet, til gengæld ser vi vigtigheden i at udvikle samarbejdet, for at fremme 
tennissporten i Halsnæs. I den forbindelse er der nedsat en Ketcherhalarbejdsgruppe, som søger 
midler i kommune til at få en indendørshal. Susanne og Marianne deltager i gruppen. 
Vores mål er skabe gode indendørs træningsfaciliteter i Halsnæs på sigt.                                             

                                                                                                                                                    
Anlæg og vedligeholdelse
Det er en  tilbagevendende prioritet, at sørge for velfungerende baner, med hjælp fra HP tennis, som
står for, at lægge grundlaget for sæsonens spil. 

Økonomi.

Året 2020 afspejler Coronaeffekten med et pænt overskud, som på forskellig vis vil tilgodes 
medlemmerne. Eksempelvis indkøbt boldmaskine og gratis nybegynder træningsdage i juni.

Familiekontingentet bestående af et ægtepar eller samlevende par med op til tre hjemmeboende 
børn under 18 år, som vi nu har haft siden 2017, viser sig fortsat at have en positiv indvirkning på 
vores medlemstal og fortsatte gode økonomi. Det samme gælder baneudlejning. 

Vores nemme bookingsystem og hyggelige sociale rammer, er positive tiltag, der  påvirker 
tiltrækningen af nye medlemmer i klubben. Bestyrelsens har besluttet at fastholde det billige 
kontingent for 2021.

Med venlig hilsen
formand Mli tennisklub

Marianne Bech


