STK Status 2015-04, (BE layout)
1. Ledelse.
a. STK har fortsat mottoet; ”Ny start – lad os få det til at virke vi har! Grundydelserne
skal være på plads”. 3 år er gået og meget er sket. Bestyrelsen skal lave et nyt oplæg
for næste fase. Fundamentet er nu mere solidt og vi er klar til at se fremad.
b. Bestyrelsens rolle
i. Bestyrelsen har initieret en række aktiviteter og derigennem bedret klubbens
økonomi
ii. Efter bl.a. bidrag fra Sønderborg Kommune på 2 x 175.000 kr. kan STK nu
igen se fremad! Men det er ikke kun pga. tilskuddet vi kan se fremad. De
øgede aktiviteter og indsatser har skabt et ekstra resultat i næsten samme
størrelse siden 2012!
iii. Fokus flyttes nu over på at få flere med, da STK nu lykkes med en række
initiativer og har det udbud klar som har været bestyrelsens mål. Dog skal
specielt initiativer, der kan løfte antallet af medlemmer under 25 år af hensyn
til lokaletilskud og dermed økonomi fortsat have fokus og de har ikke nået en
form, hvor de er ”selvkørende”. Derfor bl.a. det specielle kontingent for
studerende.
iv. ”Mød din klub” arrangement i august flyttes til før sommerferien for at sikre
at medlemmerne hurtigt oplever en integration. Dette er nu en tradition!
v. Ud fra ønsket om en forbedret økonomi i hallen, arbejdet med;
1. Solceller på taget af tennishallen (Ny kontakt og interesse. Projektet
er genstartet)
2. Renovering af varme system . OK, ligesom vindues parti mod syd er
energirenoveret og der er kommet sensorer på alle tænd/sluk enheder i
lokalerne
3. Energirigtig opgradering af varme/ventilationssystem i hallen. Fase 1
OK. Fase II udsat til eksterne midler findes
4. LED belysning (Teknologien er nu på plads og projektet er genstartet)
2015, hvis tilsagn fra fonde
5. Nyt gulv i tennis hallen, Sønderborg Kommune søges i 2016
c. Ledelsesstrukturen
i. Strukturen med at ”et hoved område” fik én overordnet ansvarlig” lykkede og
fastholdes.
1. Anlæg og vedligehold. Det er blevet afklaret hvad der er haludvalg og
vedligehold. Gert B har pga. arbejde haft vanskeligt ved at honorere
opgaverne hen oversensommeren, men opgaverne køre nu igen og i
god koordinering til bl.a. haludvalget. Bane teams fortsatte som hidtil.
2. Virksomhedspakker & sponsorer. Her er det lykkes at få lavet et
udvalg med Kim Andersen, Lars Eskildsen og senest Jens
Krusegaard. Peder H Hansen er kontakten til bestyrelsen
3. Haludvalg ved Jens Herborg og med Jørn Ole Jacobsen og Thorkild
Nielsen har fungeret. Dette er dog et ganske tidskrævende arbejde og i
2015 forventes det at trække en separat repræsentant i bestyrelsen
4. Sportsudvalget har fungeret godt og der er sket en involvering af flere
medlemmer. Der er etableret en struktur med årgangsansvarlige og

speciale områder, som skal evalueres, men som forventes fastholdt
over årene.
5. Kommunikation, fonde, ad hoc aktiviteter mv. ved Betina Thomsen
fastholdes som bestyrelsen Joker, der kan sættes ind når noget ekstra
skal gøres. Artikler mv. har dog i perioder ikke været fuld prioriteret.
Der laves nu et ”planlægningshjul” – etableres som en ”årskalender”.
Kalenderen i Klubmodul anvendes til at kommunikere dette. Dette er
nu fast punkt på de månedlige bestyrelsesmøder
6. Bredde aktiviteter. Her blev der etableret et egentligt udvalg ved Jens
Herborg og med Lene Duus (der vælges til ny i bestyrelsen), Jens
Winther og Betina Thomsen. Bredde udvalget har til formål at sikre
en række aktiviteter og træning samt er ansvarlig for processen ”Ny i
STK”.
a. Onsdags doubler kører ved Leif Aas. Det er dog fortsat en
udfordring både at tilfredsstille nybegyndere og øvede
sammen
b. Der er lavet en egentlig udviklingstrappe med DTFs Voksen
introduktion ved Lene Duus og Jens Herborg, nybegynder
træning, let øvede og øvede. En rigtig god succes bl.a. takket
være dygtige og engagerede trænere
c. ”Små turneringer” for de enkelte grupper. Der er afholdt 6
med sucses, men en enkelt måtte aflyses. Specielt er gruppen
20-60 år vanskelige at ”ramme” og få i gang. Vi læner os
derfor op ad bl.a. JTU initiativer.
d. Tirsdag aften træning for øvede kører fortsat ved Poul Erik
Roager
e. 60 plus ved Jens Herborg køre virkelig godt!
7. Skoler og instritutioner udvikler sig fortsat
a. Studenter tennis med et samarbejde mellem alle 4 gymnasier
”kom op at flyve” igen men har svært ved ”at blive på
vingerne”
b. 5 skoler har haft klasser til undervisning på anlægget i HHV
c. Tennis Idrætslinjen på Humlehøj skolen er nu oppe på 3
elever
8. Økonomi arbejdet har vist sig som en stor udfordring med at få ”gjort
op med” diverse aftaler, kontrakter, ferie penge osv.Der har været
lavet et stort arbejde med at allokere omkostninger/indtægter til
aktiviteter, så bestyrelsen har kunnet få en debat om overordnede
prioriteringer
d. Samarbejde med andre
i. Fortsat meget positive møder med lokalklubberne i Sønderborg Kommune,
koordineret af Lars Elkær, JTU
ii. STK blev den første pilot klub for Moderklub konceptet under DTF. Der er
etableret et meget fint samarbejde med Broager, Nordborg, Sundeved, Kværs
og Aabenraa tennisklubber.
e. Rolle modeller

i. Årets STK’er er. Thomas Ebeling. Dels for fornemme resultater efter sit
come back, hvor han i 1½ år var ubesejret på divisionsholdet, dels for sin
indsat overfor klubbens yngre spillere.
ii. Årets lederpris: Vibeke Schmidt, der lod sig ”indrulle” i Sportsudvalget uden
de store tennismæssige forudsætninger og som tænker og arbejder
uegennyttigt i hele klubbens interesse.
iii. Ekstraordinært, så blev Peter Skivild i 2014 tildelt DIF’s ”Du gør en forskel
pris” for sit arbejde med skoler og institutioner. Se artikler mv. Endnu en
gang tillykke Peter!
iv. ”Årets Talent”: Christopher Wejs – Flot – tillykke!
f. Traditioner. Bestyrelsen er enig om vigtigheden i ”traditioner” og nogle af disse er;
i. Baneklargøring inkl. frokost
ii. Standerhejsning og generalforsamling inkl. frokost
iii. Tennissportens dag
iv. Divisionskampe med Sildeborg inden kampen
v. Sponsor træf ved divisionskampe
vi. ”Mød din klub” arrangement inkl. spisning
vii. Handicap turnering inkl. fest/spisning
viii. Klubmesterskaber med afsluttende grill arrangement
ix. Frivillighedsfest i december for alle frivillige inkl. tennis turnering

2. Politikker og retning for STK. Som resultat af DTS klubudvikling seminar blev følgende
besluttet:
a. Mission: Sønderborg Tennisklub skal være klubben, der styrker tennis på alle
niveauer hele året og hele livet. Vision: Sønderborg Tennisklub vil være den
bærende drivkraft i at løfte tennis lokalt, regionalt og i grænselandet. Vi vil
genskabe tennis som spil! Vores værdigrundlag: Kvaliteten i basisydelserne skal
være på plads i Sønderborg Tennisklub. Positivt og socialt engagement i STK –
noget man med glæde vil være en del af. Der skal være plads til alle og være god
balance mellem bredde og elite
b. Bestyrelsen har pålagt sig selv at lave en tilfredsheds undersøgelse hos
medlemmerne.
c. Inspiration udefra
i. Vi har modtaget input bl.a. fra Harreskov Værløse tennis klub om hvordan de
har et dokument med fastlæggelse af politikker mv. Dette er et arbejdsområde
for 2015. Vi vil anvende hjemmesidenwww.stktennis.dk til fastholdelse af
disse.
d. Der er lavet en model for aflønning af trænere
e. Skolereformen er et problemområde, som bestyrelsen følger tæt, men som vi ikke
har udmøntet sig i noget konkret. Hallen har været tilbudt til skolerne i Sønderborg
Kommune i tidsrummet 11-14:30, men det kom deer ikke noget konkret ud af
f. Der skal aktivt arbejdes på forældre deltagelse/integration
3. Medarbejdere og aktører
a. Kaj H har fortsat forestået rengøring/opsyn året igennem
b. Frank P – Medarbejder samtale afholdt. Kontrakt genforhandlet

c. Aflønning fra trænerne har været et område, som der har skullet lægges en linje for.
Denne er udarbejdet i januar og gældende fra udendørssæson, hvor der ikke er en
kontrakt der regulere andet.
d. Assistent trænere. Dette punkt har været noget forsømt. Vi tilbyder generelt kurser.
Peder nævnte, at der vi HEAD kontrakten vil komme t-shits til tydelig identificering
af trænerne (samhørs følelse). Det er vigtig, at der køre en ”positiv snak” mellem
disse, da de er vores ”fødekæde” . Møde med bestyrelsen og træner blev nævnt som
gode ideer. Afholdelse af camp med inspiration fra andre trænere og med deltagelse
af ”assistenter” fra omegnsklubberne forsøges planlagt.
e. Frivillige. Her blev det nævnt, at frokoster, bespisninger, med små taksigelser er det
vi kan yde! Og det er vigtigt at vi gør det ved enhver mulig lejlighed/arrangement!
Derudover er der de ”stående udvalg”; Bestyrelsen, Sportsudvalget, nu Bredde
udvalget og Anlægsudvalget (Bane teams og Hallen). Her er det også vigtigt, at det
sociale element huskes (som bl.a. ved denne workshop). Den slags skal der være tid
og råd til! Ansvarlige er udvalgene selv (bestyrelsesrepræsentanterne). Vi er nu oppe
på minimum 4 traditioner med spisning for de frivillige; generalforsamlingen, ”Mød
din klub”, sommerafslutning og ”Frivillighedsfest i december – 65 var inviteret til
sidstnævnte og betingelsen var, at man havde påtaget sig et tillidshverv i klubben –
ikke bare givet en hånd med hist og her (så havde vi været mange flere:). Det er 20%
af alle medlemmer! Fantastisk

4. Partnerskaber og ressourcer
Der er mange omkostninger der kommer op og vi nå diskutere disse opgaver og lave en
oversigt over kommende projekter i en 3-10 års plan. (red. Ansvarlig Lone A ved et senere
møde).
a. Finansielle ressourcer
i. Der er ansøgt om skifte af kreditforening med henblik på lavere bidragssats
ii. Udestående i forbindelse med træning er en opgave som fylder meget. Der
opstår også forhold, hvor der må laves individuelle aftaler med familier.
Klubben har søgt og modtaget 8.000 kr. fra DIF til netop denne
problemstilling
iii. Indestående står blot på almindelig konto. Der er ikke taget stilling til dette
b. Styring af bygninger og materialer
i. Hallen
Der er lavet en renovering af glasparti mod syd samt sat følere på alle
elektriske installationer. Firmaet Botjek lavede en energi rapport på hallen
men arbejdet med at lave en samlet handleplan og søgning af anlægsbudget
2015 er ikke blevet gennemført som planlagt.
Kommende opgaver;
 Baner, plantning af læhegn ”i god tid” inden de skal anvendes igen
 Nyt gulv
 Reparation af asfalt på parkeringsplads
ii. HHV.
1. Skurvognen kom væk!
2. Boldrum lavet indendørs med hylder osv.

3. Taget over omklædningsrummene er blevet lavet, inddækninger osv.
4. Der er påbegyndt opgave med spuling af dræn, afløb i siderne osv.
Ansvarlig Ib Skovby
5. Der kom nye spredere på slangerne – tak til Bernd Schrader. Dette i
stedet for dyr pumpe
6. Krolf klubben flyttede ind og vi fik ryddet gevaldigt op i skuret!
7. Boldmaskinen er blevet repareret – men ikke anvendt!
Kommende opgaver;
 Baderum
 Hegn mv.
c. Brugen af klubmodulet
i. De mange klager vi fik i 2014 er udeblevet og en del funktionalitet er blevet
forbedret. Det er dog langt fra ideelt, men pt. noget ”vi lever med”. Specielt
er det træls at Vinterkontingent og faste timer, booking i hallen mv. ikke er
integreret. Det giver meget manuel opfølgning, men fortsat langt bedre en
tidligere papirløsninger
ii. Der er skabt klarhed over vores aftalegrundlag med Klubmodul
iii. Bestyrelsen skal afholde en workshop i brugen af Klubmodul, specielt hold,
medlemmer, events, årskalender og bestyrelse
iv. Alle væsentlige dokumenter bør opbevares i Klubmoduls folderstruktur.
Eksempelvis er alle infofoldere lagt over
d. Partnerskaber
i. Dette punkt har udviklet sig videre 2014
1. Idrætslinjen på Humlehøj
2. SFO Humlehøj
3. Skoler; Dybbøl, Sønderskov, Privatskolen Als m.fl.
4. Andre klubber i Sønderborg kommune – hele Moderklub projektet
5. Nyt punkt i 2014/15 blev tennis fitness, men kun til et enkelt
arrangement
6. Samarbejde med tennis klub i Tyskland sker, men kun for
elitespillere. Dette ønskes udvidet. Tysk klub fra Hanover området på
træningslejr i april.
7. Christopher Wejs påbegyndt samarbejde med det nationale tyske
tennis akademi i Hanover.
8. I 2015 vil STK også stille med personer som hjælpere ved diverse
kulturelle arrangementer i Sønderborg
9. For virksomhedspakker er der pt. o j electronics. Specifikt er der
muligheder i Virksomhedspakker; her blev nævnt Sønderborg
Kommune, Sygehuset, Videnshuset (Soya og Telebilling) og
Sydbank. Her ligger der materiale. Bestyrelsen forventer at allokere
en ressource til dette område
10. Sponsorer er kommet op at stå med et separat udvalg.
11. Samarbejde med tyske klubber og spillere, Louisen Lund og med
flere nordtyske spillere.
12. Flygtninge centret. (Som hjalp til ved Forårsklargøringen) Her
forventer vi et antal medlemskaber. Der vil med støtte fra det lokale
erhvervsliv og medlemmerne, blive sørget for rekvisitter osv.

5. Processer i STK
a. Hovedprocesserne
i. ”Ny i STK” vellykkede aktiviteter, men der skal fortsat arbejdes med dette
område. Hjemmeside forbedres yderligere.
ii. Træning – opdelt i træning under Sportsudvalget og under Bredde udvalget.
Det fungerer fint mht. tilmelding osv. Specielt at vi fik lavet en egentlig
”udviklingstrappe”; Voksen intro, nybegyndere, let øvede og øvede. Nu også
øvede 60+, samt 6xtema træning for motionister (indendørs. Forventes også
ude)
iii. Klargøring af baner – fungerede fantastisk fint i 2014 igen. Helt specielt var
det at et antal ungdomsspillere/børn, slev valgte at gøre bane 8 og 9 klar
endnu inden den ”officielle” baneklargøring!
iv. Booking af baner – ude. Fungerede via Klubmodul. Kapaciteten var rigelig.
Onsdag dog lidt presset. Forsøges ændret i 2015
v. Booking af baner – inde. Dette har kørt meget bedre og vi har dels fået en
række specialaftaler; Kværs, Broager træning, Danfoss tennisklub oa. samt et
fint salg af løse timer
vi. Hold turneringsaktiviteter – Dette køre fint under Sportsudvalget. Der var
noget usikkerhed omkring rollen som Holdkaptajn. Vi deltager både under
DTF, JTU og DGI
vii. Turneringsaktiviteter – individuelle. Dette arrangeres af Sportsudvalget når
det gælder egne turneringer. Antallet af spillere der deltager i Vinter- og
Sommer tour stiger lige som mange deltager i Play & Stay samt DGI mini
turneringer. Afholdte turneringer
a. Udendørs var der ikke nogen turnering.
b. Inde har der været det største antal terminer nogensinde!
Enkelte har dog måtte aflyses.
c. Ingen senior eliteturneringer afholdt
viii. Mesterskaber: Deltagelsen var ok til JM, men det var skuffende, at kun 2
deltog i UM udendørs. Til gengæld nåede STK at stille med 9 kvalificerede
spillere til UM(Danske Ungdoms mesterskaber) i Påsken 2015 (vel det
største antal i 20 år!). Der blev for første gang i lavet en egentlig camp for
STK spillerene og træner var med osv.
ix. Trivselsaktiviteter bredde
1. Onsdags doubler. Klarede sig forbedret igennem 2014, nu med Leif
Aas
2. Flere små turneringer målrettet segmenter i klubben
3. 60+ er oppe på NN deltagere
4. ”Spil og Sildebord” inden divisionskampe. Dette lykkedes 2 gange i
2014
5. ”Tirsdagsaften for øvede” kørte fint med et fremmøde antal på 5-14.
x. Specialforløb for samarbejdspartnere
1. Virksomhedspakker – o j electronics havde vi igen vanskeligt ved at
honorere indtil Andreas Wejs fik sat skik på aftalerne
2. Skoler mv har Peter Skivild holdt fast i og fået lagt noget linje i
xi. Kommunikation til medlemmerne.

1. www.stktennis.dk får bestemt ikke ros for at være ”verdens bedste”,
men der sker dog fortsat gennemgang for dobbelt info mv.
2. Informationstavlerne er opdaterede, men indeholder ikke
nødvendigvis al den information der er på nettet
3. Nyhedsbrev mv. fungerer. Der er udkommet NN
4. Artikler i Jyske mv. I alt kom NN artikler i avisen
5. Radio spots. I alt kom NN i Radio Als
xii. Sponsor arrangementer fungerer fortsat i forbindelse med divisionskampe.
Lidt svært at få mange ud for at være med
xiii. Fælles interesser i klubben, f.eks. for turneringstennis; tilskuer til kampe. Vi
er igen blevet nævnt som ”det sted i landet der har flest tilskuer! ”. Der var
flere STK tilskuer til oprykningskampen på udebane i Hvidovre end der var
til DM finalen indendørs!

6. Medlemmernes oplevelse af STK
a. Vi har ingen direkte målinger. NN
b. Direkte skrivelser til bestyrelsen – tak for disse!
c. Klager.
i. Klubmodulet
1. Inde tilmeldinger til faste timer gik ”relativt godt”
2. ALT for tungt at booke løse timer. Mange klager også på skrift!
d. Antallet af artikler i pressen
e. Antallet af Nyhedsbreve

7. Medarbejdernes og de frivillige hjælperes oplevelse af STK
a. Ud over medarbejder samtaler
b. NN Assistent trænere bør dog ”spørges” om de er ”tilfredse”
c. indikering fra de frivillige” om, hvorvidt de mener det er ok betingelser for at være
med.

8. Andres oplevelse af STK
a. Modtog 45.000 kr. fra Sønderborg elitepulje. Skal bruges på elite tiltag.
b. Sydbank positivt med 15.000 kr. (2013) til forskønnelse af anlæg. Ikke færdiggjort!
c. BHJ 10.000 kr. til projekt ”genstart af ungdomstennis i STK”
d. Sponsorer
i. Støtte til 1. hold Soya
ii. Betalt tag ved Bethina Hansen
iii. Skilte i hallen; liste på nettet! Nye er Ib Skovby aps v. Lars Skovby, Bruhn
Maskinfabrik

9. Resultater; STK’s formåen i 2013/14
a. Hvordan har STK klaret sig
i. Regnskabet; Særskilt redegørelse
1. Omsætning
2. Resultater opdelt på aktiviteter
3. Finansieringsomkostning
ii. Resultater at nævne
1. DH herre 1 division – tophold men tabte til TC Odense
2. DH inde vinder 1 division med Playoff kamp om plads i Eliteserien
3. Længst ved UM; NN. Modtager pokal.
4. Jysk mester inde 2014, U16 Christopher Wejs i single. Emil
Mikkelsen U16B
5. Placeringer individuelt i top 50;
a. U18 Christopher Wejs (8)
b. U18 Emilie Leivdal (48)
c. U12 Andreas Esbensen (49)
d. Caroline Krag (16)
e. Christine Schmidt (17)
6. Vinter- sommer tour kategori 1 turnering;
a. Thomas Ebeling,
i. Sydbank Cup, uge 46 senior kat. 1
7. Vundet minitennisturnering; NN
iii. Antallet af medlemmer
1. faldet fra over ca. 400 til 2011: 319, 2012: 336, 2013 333 (dette
skyldes klubmodul, hvor vi sidst på sæsonen lavede ændringer)
iv. Antallet af børn og ung senior på træning ude
1. faldet fra ca. 75 til 2011: 38, 2012:60, 2013 59
v. Antallet af børn og ung senior til træning inde faldet tidligere 85 til 2011: 65
2012:65, 2013/14 52
vi. Antallet af deltagere i onsdags doubler – meget varierende. Ingen måling
vii. Verdensranglisten
1. steget fra 2011 4-6 til 2012:ca. 8-10 deltagere per gang. 2013
fastholdt
viii. Nybegyndertræning
1. Ude 2011: 0, 2012: 10(?), 2013 15
2. Inde 2011:0 2012:11, 2013/14 15
ix. Udlejning af faste baner inde. Udlejning af faste timer (uden træning) var i
2011/12 64½ time, 2012/13 på 56 timer. I 2013/14 har den været 54 timer.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.

Antallet af arrangementer
Antallet af deltagere til arrangementer
Antallet af frivillige
Pladser på banerne (f.eks. antallet af fuldt bookede tider)
Antallet af lukkedage f.eks. pga. regn
Antallet af forskellige kategorier af partnerskaber;
Antallet af sponsorer (kr. fremgår af regnskabet)
Antallet af realiserede projekter
Mål for samarbejde med omegnsklubber (moderklub tanken, hvordan måles den?

Peder H Hansen
2015-02-28

