
 

Bestyrelsens beretning for sæson 2021 

Sæsonlængde 
Sidste års GF blev afholdt d. 24. april udendørs på klubbens grund, og der indledte vi også sæsonen. Vi 

sprang altså standerhejsningen over. Vi lukkede først banerne helt ned i starten af december, så egentlig 

havde vi en udendørssæson på 30 uger. Desværre har vi ikke indtryk af at banerne blev brugt særlig meget, 

heller ikke i højsæsonen.    

Fra starten af oktober til starten af april har vi lige som de forrige år har vi haft 1 indendørsbane i 

Kettingehallen fredag eftermiddag. I Nysted salen har vi i mange år haft 3 skumtennisbaner en 

hverdagsaften. I år kunne vi kun få en meget sen tid i salen, onsdag aften, så vi flyttede tiden til fredag 

eftermiddag kl. 15-17, og det har fungeret ret godt.    

Medlemstal  
Vi er fortsat en lille klub med 33 seniorer, heraf 7 sommerhusmedlemsskaber og 13 juniorer. Pga. corona-

restriktionerne har det været svært at lave de store reklamefremstød.  

På sidste generalforsamling blev det besluttet at hæve prisen for kombi-medlemskab som vi tilbyder i 

samarbejde med Nysted Badmintonklub. Men det kan vi naturligvis ikke gøre uden først at aftale 

betingelserne med NBK og derfor skrev vi ud til de kombimedlemmer vi har, at de bare kunne betale til NBK 

som jo ikke havde hævet prisen.  

Sidste år hævede vi prisen på baneleje for gæster og turister til 150 kr/time. I år har vi tjent godt 2500 kr. 

på udlejning på timebasis.   

Banerne 
Der er kommet mere luft efter alle poplerne er blevet fældet, og det har været ret hårdt for vores 

vindskærme. Derfor må vi ofre nogle nye i år, og huske at tage dem ned når sæsonen slutter i efteråret.   

Begge baner er ret gode, og vi får stor ros for dem når der er turister eller andre udefra. Stor tak til vores 

banefolk der knokler hvert forår for at lave gode baner til os. Vi forsøgte at være mere miljøbevidste sidste 

sæson, men det gav nogle ret grønne baner som især vores flittige damehold har kæmpet for at holde 

nede. Den gode nyhed er at poplernes rødder tilsyneladende har opgivet kampen, så fremover vil bane 2 

formentlig være lige så god som bane 1.   

Træningstilbud 
Vi har igen i 2021 tilbudt træning for både juniorer og seniorer. Daniel har trænet begge grupper om 

torsdagen. Der har været 9 spillere på juniorholdet. Seniortræningen veksler fra gang til gang, men der er 

som regel skrevet 4-5 spillere på. Desværre har der været en del aflysninger, enten pga. vejret eller 

sygdom.  

Igen i år har vi haft tennisskole i august. Vores tennisskole er en del af Guldborgsunds Aktiv Sommertilbud. I 

år varede skolen kun 3 dage men der var over 20 tilmeldte, så der var nok at se til.  Trænerteamet består af 

Daniel der træner slag, Emma der laver aktiviteter med fokus på kondi, placering og sammenspil og Jeppe 

der var ny på holdet og som styrede minikampene og den populære Bjergbestigerkamp til sidst.    

Arrangementer 
Ingen standerhejsning, ingen planlagte turneringer og ingen fødselsdagsfest i august. Der var en fælles 

arbejdsdag i juni hvor vi fik beskåret buske og træer omkring banen og klubhuset og givet bænkene på 

banen noget olie.   



Bestyrelsen  
Bestyrelsen består fortsat af Ole, Christian, Dorthe, som er nyeste medlem og Rikke der har valgt ikke at 

genopstille. Tak til Rikke for indsatsen i de sidste år.  

Vi holder kun få møder hvert år, typisk i forbindelse med sæsonstart og afslutningen. Ellers foregår det 

meste på mail og telefon. 


