
Vi havde i 2020 en fantastisk sæson med godt vejr i store dele af sæsonen og fine baner at spille på. 
Faktisk blev der spillet tennis langt ind i efteråret.  
 
Vi har i tennisafdelingen oplevet en god medlemstilgang sidste år. Fra ca. 25 medlemmer i 2019 til 
næsten 50 medlemmer i 2020.  
 
Vi har løbende fået opdateret GSG&IF hjemmeside og lavet en facebook side: 
https://www.facebook.com/GundsoelilleTennis/ som gerne skulle gerne hjælpe os med at tiltrække 
nye medlemmer men også bruges kommunikere mere effektivt internt i klubben, bl.a. omkring 
aktiviteter, træning, sociale arrangementer og kommende turneringer.  
 
Klubben har haft en ugentlig træning som har været samlingspunktet i klubben. Det blev så 
attraktivt at deltage i træningen at vi udvidede træningstiderne og antallet af træninger. Vi brugte 
flere penge på træner sidste år end de sidste mange år men pengene er godt brugt. Vi holdt stort set 
kun sommerferie pause i ugerne 29-31. 
 
I 2020 introducerede vi et online bookingsystem, så medlemmerne i ro og mag kan booke sig ind 
hjemmefra enten via computer eller telefon/tablet. Det er baseret på Conventus som er vores 
eksisterende medlems system i GSG&IF og som medlemmerne allerede er brugere af. Man booker 
via siden https://www.gsgif.dk/tennisbooking  
 
Stor tak til Gurli og Thorkil for deres indsats i 2020. Gurli for at holde styr på vores medlemmer, 
økonomi, banekort og ikke mindst Vagn. Thorkil for hans altid hjælpsomme væsen som bakker op 
og træder til når der er behov, bl.a. i forbindelse med vores hygge arrangement. 
 
Tak til Irene og Helle for at stå for vores hyggelige sommer hygge arrangement med turnering og 
pølser på grillen. Vi håber det bliver en tradition. 
 
Jeg vil gerne takke Vagn for hans indsats som banemand, han sikrer altid at vi har gode baner at 
spille på. I 2020 fik Vagn også sat nyt net op på bane 1, fik ny pointtæller og fik ordnet problemer 
med vand til banen. 
 
For 2021 har vi søgt 38.000 til følgende: 

 Renovering af boldvæg 
 Fremføring af el til bold- og maskíne skur  
 Byggesagkyndig gennemgang 
 Låse system 

 
Vi har modtaget lidt over 10.000 og bestyrelsen prioriterer hvor midlerne skal benyttes. 

1. prioritiet er til nyt låse system da vi er ved at løbe tør for ’gamle’ kort og desuden slipper vi 
for årlig udlevering til eksisterende medlemmer da vi går efter en elektronisk løsning 

 
For 2021 håber jeg at vi kan få endnu en god lang sæson og måske endda lidt flere medlemmer. 
 



 


