
  FARSØ TENNISKLUB 

            Generalforsamling den 31. maj 2021. 

Formandsberetning for 2020. 

Standerhejsning aflyst grundet Corona pandemi. Første spilledag blev den 17. april. 

I februar måned mødtes Palle F. og jeg med repræsentanter fra kommune og DTU. 

Hensigten var at involvere idrætstimer i skolen til tennis. Klasserne 3 – 5 skulle 

deltage. Alt dog aflyst. 

Formanden for Kultur og Fritidsudvalget – Asger Andersen – indkaldte til et møde 

vedrørende ”misbrug” i foreningsregi. Undertegnede deltog i mødet iblandt andre 

foreningsrepræsentanter. Formålet at opdage ”misbrug” tidligt i forløbet. 

I samarbejde med Sundhedscentret og seniorkonsulent Eva W. Dalby blev 7 

deltagere (+ 4 fysioterapeuter) øvet let tennis over to gange i august måned. Ingen 

deltagere ønskede at fortsætte som medlem af klubben! 

Hornum Tennisklub lejede 2 baner sidst i august m.h.p. afvikling af deres 

mesterskab. Der var 6 deltagere. Banerne afleveret utilfredsstillende. 

I september måned lykkedes det endelig at finde en træner til juniores. Det blev til 4 

gange træning. Træner Martin Wadder kommer fra Hobro og er interesseret i at 

hjælpe i 2021. Honorar er 600 kr. / gang inkl. kørsel. 

Gæster af ubudne karakter har også benyttet sig af klubbens faciliteter. Terrassen 

bliver til stadighed benyttet som samlingssted og affaldsplads. Vi kontakter politiet, 

hvis vi ikke selv kan holde justits. 

Klubben vil gerne opfordre Vesthimmerlands Kommune til at etablere et værested 

for de unge mennesker. 

Der er konstateret et meget stort vandforbrug i år. Dobbelt af forrige år. Fejlen er 

ikke fundet, men der er indsat en ekstra måler. Hermed kan forbruget til 

banevanding følges. 

Nettene blev taget ned den 7. december og hermed sluttede sæsonen. Konklusion 

på brug af anlægget: Ringe aktivitet grundet pandemien. 



Jeg vil gerne takke bestyrelsen og revisor for deres engagement m.h.t. 

tennisklubbens drift. Både hvad angår vedligehold af baner og opretholdelse af 

orden på anlægget. Især skal der gives applaus til Per Møller for den utrættelige 

aktivitet på og omkring anlægget. 

Niels Frede Bertelsen 

Formand Farsø Tennisklub.  

 

Udnævnelse af æresmedlemmer 

Farsø Tennisklub blev stiftet i 1926 af bl.a. Dr. Møller – den ældre. Den levede en 

omskiftelig tilværelse m.h.t. beliggenhed. Først omkring nogle frugthaver ved 

Gråbølle, så ved hallen for derefter endelig at lande på den nuværende placering 

ved den gamle fodboldbane. 

Inge Lise og Palle Folkerman kom til Farsø i begyndelsen af halvfjerdserne og efter 

kort tid engagerede de sig i tennisklubben. Ud fra referaterne kan man se, at Palle 

kom i bestyrelsen i 1979 og blev formand i 1980. 

I næsten halvdelen af klubbens historie har Inge Lise og Palle været involveret på 

den ene eller anden måde. I de fleste af årene har Palle været formand. 

Medlemstallet har været mellem 20 – 50, men i 1978 steg det til 150. Især unge 

mellem 12 og 16 år. Og her har I ydet en stor indsats med træning: Palle med bolden 

og Inge Lise med bolden, kagen og saften. Dette ved jeg fra egne drenge, der har 

nydt godt af jeres indsats og engagement. 

Det er derfor en stor glæde for bestyrelsen at udnævne Inge Lise og Palle til 

æresmedlemmer af Farsø Tennisklub. 

Æresmedlemsskabet giver mulighed for at benytte klubbens anlæg, så længe 

klubben eksisterer, samt kontingentfrihed til jer begge. 

Overrækkelse og bifald. 

 


