
Generalforsamling Svaneke Tennisklub, 4. marts 2023 
 
Formandens beretning for 2022: 
 
I 2022 havde vi en fuldtallig bestyrelse bestående af Peter Sonne (kasserer), Hans-Michael Kofoed-

Hansen (Næstformand), Klaus Nørregaard, Niklas Blangsted og undertegnede. Erik Mohr, Lars 

Kjærgaard og David Winther har assisteret som suppleanter.  Der er i løbet af året blevet afholdt et 

par bestyrelsesmøder ud over en ekstraordinær generalforsamling. 

2022 var endnu et rigtig godt år for klubben med et stort overskud på kr. 54.991,11 og et stabilt 

medlemsantal fra 170 i 2021 til 173 i 2022.  

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter har alle hjulpet til i klubbens aktiviteter ifbm. rengøring før 

udlejning af baner til Lund Tennisklub og Svaneke Open. Derudover var der rigtig god opbakning på 

vagterne til BM som i år blev afholdt af Svaneke Tennisklub. Vi var i alt 10 personer fra klubben som 

hjalp til. Super flot! Der blev tilmed holdt et rigtig flot og velbesøgt åbningsarrangement om 

torsdagen, og Hans-Michael og Erik skaffede på rekordtid et par dage forinden et splinternyt og 

sponsoreret køleskab fra SA Service i Nexø. Stor tak for det!  

Turneringen var en stor succes med 80 tilmeldte spillere, hvilket var et stabilt niveau ifht. året før, da 

turneringen blev afholdt i Nexø Tennisklub. Der var en kæmpe opbakning fra det lokale erhvervsliv 

til sponsorerede præmier. På trods af en vanskelig tid efter pandemien deltog i alt 23 lokale firmaer 

som sponsorer. Alle disse er fortjent blevet takket på flotte sponsorplakater som er hængt op i 

klubben samt efterfølgende i Handelsstandsforeningen, i Svaneke Bladet og på vores hjemmeside. 

En stor tak til Niklas for at have stået for kontakten og indsamling af et overvældende præmieudvalg 

samt produktionen af de flotte sponsorplakater. Bornholmsmestre fra Svaneke Tennisklub blev 

Birgitte Bo Nørregaard/Klaus Nørregaard i Mixed Double Veteran, samt Klaus Nørregaard i 

Herresingle Veteran og Kasper Beyer/undertegnede i Herredouble A. Tillykke til dem! Derudover 

deltog i alt 22 junior spillere fra Svaneke Tennisklub i deres første Bornholmsmesterskab nogensinde 

og klubben var dermed den mest repræsenterede i junior-rækkerne. 

Vi har i år migreret den gamle hjemmeside til en ny flot og brugervenlig platform med supplerende 

mailadresser, som bruges flittigt til kommunikation med nye medlemmer og andet. En stor tak til 

Lars Kjærgaard for dette arbejde. Samtidig en kæmpestor tak til Peter Sonne for at varetage 

kommunikationen med medlemmer og deres tilmeldinger og kontingent udover også at føre 

regnskabet! Herudover også en tak til Erik og Hans-Michael for installation af nye flotte og meget 

brugbare cykelstativer ved indgangen til anlægget.  

Vi har i år kunne tilbyde hele 5 træningshold – 1 voksenintro hold med Ander Malmgreen-Hansen 

som træner, som har underrettet om at han stopper som træner for dette hold. Så tak for indsatsen 

til Anders i gennem flere år som træner! Derudover 4 juniorhold, med et rent pigehold varetaget af 

Louise Bjerregaard, som er ny træner, men ikke ny på en tennisbane, og 3 drengehold fordelt på 

årgangene fra 2. – 6. klasse varetaget af undertegnede, hvor at Kasper Beyer har hjulpet til på ét af 

holdene. På de 4 juniorhold har der været i alt 27 juniormedlemmer med stort set alle holdene fyldt 

op. 

Der blev vanen tro afholdt Grisby Open igen og igen varetaget af Anders Malmgreen-Hansen. Så stor 

tak til Anders også for det! 

Vi har i år på opfordring af gode kræfter i Regionskommunen indgået en samarbejdsaftale,  som 

løber 2 år, som formaliserer det allerede eksisterende samarbejde, til glæde for både Kommunen og 



os.  Vi er glade for aftalen og den gode kommunikation samt velvilje fra kommunen til at hjælpe 

klubben med diverse. I den forbindelse vil jeg gerne takke for et godt parløb med næsteformanden, 

Hans-Michael omkirng dette emne og andre i løbet af året.  

Der skal også lyde en kæmpe tak til vores uvurderlige banemand, Ole Mikkelsen, som fortsætter 

ufortrødent med at vedligeholde banerne til en standard som de fleste andre tennisklubber i landet 

kun tør drømme om. Kæmpemæssig tak til Ole! Der skal desuden også lyde en tak til den faste skare 

som mødte op til de 2 første baneklargøringer i starten af sæsonen henholdsvis d. 2. og 10. april og 

den sidste klargøring til vinter d. 12. nov. 

Som i de foregående år har Else haft tjansen med at gøre rent i vores klubhus en gang om ugen i 
løbet af sommersæsonen. En stor tak til Else for dette! Hun fortsætter forhåbentlig i 2023. Tak til 
Else! 
 

Svaneke Tennisklub har i overensstemmelse med Bestyrelsens intentioner ansøgt og fået en DTF 

junior-tennisturnering til klubben som har klubbens mange juniorer som målgruppe. Turneringen 

hedder Svaneke Open Junior og afholdes i første uge af skolernes sommerferie i uge 26 fra fre d. 30 

juni – søn d. 2. juli. Det er en landsdækkende turnering og har plads til i alt 48 tilmeldte, men vi 

regner ikke med at nå dette antal, da turneringen er ny og fortsat ukendt på Bornholm. 

Til slut en tak til alle, der ydede en indsats i 2022, bestyrelse, trænere, spillere, baneklargøringsfolk, 

turneringsledere og cafépassere, rengøringsfolk, tilskuere og alle som har været inddraget i klubbens 

aktiviteter i 2022. 

Jannik Kofoed-Nørgaard, marts 2023 


