STYRELSEBERÄTTELSE
för året 2011

GULLBODA
TENNISKLUBB

MEDLEMMAR
Vid årets slut uppgick antalet medlemmar till 60.
Under året har vi fått 3 nya medlemmar (D Ekberg, H Adaktusson, A Helleday)
och 0 utträden.

STYRELSE / REVISORER
STYRELSE
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Övrig ledamot
Suppleant
Suppleant

Helene Liljefors
Charlotte Egman
Roland Berndt
Lenah Dunström
Staffan Arvas (banansvarig)
Martin Völcker (vice banansvarig)
Maria Frondell

REVISORER

Leni Philip och
Lars Törnberg (suppleant)

VALBEREDNING

Christer Brunzell och Gunnar Granström

SAMMANTRÄDEN
Ordinarie årsmöte hölls den 16 mars 2011, före GTFFstämman, något fler
medlemmar än vanligt närvarade. Samordning med GTFF fungerar bra.
Styrelsen har hållit 3 protokollförda styrelsemöten och ett arbetsmöte kring
tävlingen.

EKONOMI
Den ekonomiska ställningen framgår av balans- och resultaträkningar.
Medlemsavgiften har varit 250:Timpriser
Vardag
Helg

Medlemmar

Utomstående

20:40:-

60:120:-

Skötselavgiften har varit 10:- per vardagsandel och 20:- per helgandel. För icke
utfört medlemsarbete debiteras 500:-.
Under tävlingsveckan förstärktes GTKs ekomoni, inte minst tack vare
kioskverksamheten!
Årets resultat framgår av resultat och balansräkning.

BANANS
BANANS SKÖTSEL
SKÖTSEL
Det gemensamma arbetet i våras med vältning och ogräs-rensning m.m. gick fint
och vi kunde konstatera att banan var i fin form vid öppningshelgen. Mycket tack
vare det grus som lades ut på hösten samt saltning, vattning och ett flertal vältpass.
Systemet med en huvudansvarig för varje "arbetslag" fungerade bra och även
sommarens och höstens insatser var tillfredsställande.

BANANS UTNYTTJANDE
Även i år har vi bokat vår bana med hjälp av klisterlappar på anslagstavlan.
Utöver tävlingsveckan har banan utnyttjats enligt nedan: (t.o.m. v 34, v32 saknas 2011)
Vardag
Helg

2003

2004

2005

2006

2007 2008

77
60

95
41

111
46

128
60

175
61

2009 2010 2011

204 219 267 255
60 82 69
73

TÄVLINGSVERKSAMHETEN
Vecka 31 hade återigen ett stort startfält och flera klasser blev fulltecknade.
Nytt för i år var ett försök att ytterligare fördela arbetet under vecka 31. Det föll i stort
sett väl ut och utvecklingen av det systemet fortsätter. Från fredag lunch v.30 t.o.m.
lördag em. vecka 31 spelades det matcher! Vi behövde inte göra ett enda
regnuppehåll i år!
FINALISTER (inom parentes antal startande i resp klass)
Herrsingel (8)
Henrik Frondell - (Thomas Ekberg)
Herrdubbel (8) Claes Völcker/Thomas Ekberg – Henrik Frondell/Göran Brindell
Damsingel (0)
Damdubbel (3) Lotta Dunström/Helle Liljefors - Anna Ödman/Ce Egman
Mixed (8)
Helle Liljefors & Staffan Arvas – Johanna & Per Nordkvist
OPEN-Senior (6) Tommy Egman – Roland Berndt
OPEN-Junior (4) Ludvig Völcker – Max Dunström
Ungdom (4)
Tuva Egman – Alexander Ekberg

ÖVRIGT
Den numera traditionella träningen(v.26) med Kurre och Nicole från
Mälarhöjden ger hopp om god återväxt för GTK. I år hade vi inte plats att
erbjuda några vuxna träning eftersom barnen bokat alla tränartimmar!
Nytt under GTK:s klubbmästerskap vecka 31 var att ansvaret för de olika
aktiviteterna fördelas mellan fler medlemmar än tidigare. Samordningen
fungerade bra och som vanligt fick vi ihop en härlig tennisvecka. Styrelsen vill
tacka alla medlemmar som arbetat med tävlingen, så att både åskådare och
spelare trivts.
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