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Kære medlem i Vodskov Tennis Club! 

Danmark blomstrer og buske og træer springer ud. Dette fortæller os, at foråret er godt på vej. 

Samtidig er det ensbetydende med, at starten på tennis-sæsonen nærmer sig. Sidste år havde vi nogle 

fantastisk gode baner at spille på takket bl.a. vores banemand, Jakob Toft Frandsen. Også i denne 

sæson er ansvaret for banernes klargøring/vedligeholdelse lagt i hænderne på ham – og han er faktisk 

begyndt så tidligt (også med hjælp af det fine vejr) på arbejdet, at vi allerede nu kan begynde at spille 

på de to baner. Nettene er sat op – og inden længe kommer læsejlene omkring banerne også op. 

 

Tirsdag den 8. marts afviklede vi vores generalforsamling. Den forløb stille og roligt: beretningen blev 

aflagt, årsregnskabet for 2021 blev gennemgået og godkendt, ligesom vi drøftede indeværende års 

budget. Kort herom kan nævnes, at vi i 2021 opnåede ét overskud på ca. 4.600 kr. Desværre 



budgetterer vi med et tilsvarende underskud for i år. Men forhåbentlig kan det kommende år udvikle 

sig i en bedre retning end forventet. Håber derfor på mange (også nye) medlemmer! 

På generalforsamlingen besluttede vi også at fastholde kontingentsatserne på samme niveau, som de 

foregående år (se vedhæftede brochure), ligesom alle valg til bestyrelsen (Tina Weesgaard Madsen, 

Dan Weesgard Christensen, Mads Neve og Per Falkenby) og som revisorer (Allan Hjelm og Dubravko 

Butic) var genvalg. 

 

 

Vores vandingsanlæg har de sidste par år givet os mange udfordringer (frostsprængning af pumpe, 

kommunal entreprenør ødelagt vandrøret m.m.); men Frank og Dan har lovet at arbejde hårdt på, at 

det snarest er i brugbar stand. 

Via SIFA har vi fået en henvendelse om at hjælpe til i madboderne i forbindelse med en Lukas Graham 

koncert ved Trekanten den 13. august (aften). Vi får for vores bistand ét beløb til klubkassen. Evt. 

interesserede kan kontakte vores formand Flemming Søgaard. 

Samtidig har vi tidligere orienteret (i mail) om, at man ved benzin-køb ved OK benzin kan optjene et 

sponsor-beløb til klubben (OK-benzin-app´en skal downloades). Flemming Søgaard kan evt. kontaktes 

herom. 

Selvom banerne nu er åbne for spil, så husk alligevel, at vi har standerhejsning lørdag den 30. april kl. 

10.00. 

 

Vodskov Tennis Clubs bestyrelse håber for den kommende tennis-sæson, at mange - både gamle som 

nye - medlemmer får en masse dejlige og spændende timer på anlægget. Så mød hyppigt op til spil på 

vores dejlige baner i 2022! 

 

Har du iøvrigt spørgsmål eller gode idéer, er du altid velkommen til at kontakte én af 

bestyrelsesmedlemmerne (se vores hjemmeside: www.vodskovtennis.dk). 



 

Vi ses på tennisanlægget 

På bestyrelsens vegne 

Per Falkenby 


