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Årsberetning for 2016/2017
På bestyrelsens vegne berettes som følger:

Siden sidste generalforsamling den 31. oktober 2016 har foreningen haft et roligt og stabilt år. Vejret har
ikke altid været det bedste for afviklingen af spilledagene, foråret køligt og sommeren særdeles regnfuld.
Stor ros til dem, som anlagde banerne for godt en snes år siden, de dengang etablerede dræn under
banerne har virket upåklageligt – overfladevand forsvinder hurtigt. Alle er nok enige om, at vores baner
ligger godt og er pænt vedligeholdt af Tage Larsen, vores tilskuerbænke blev i årets løb forhøjet og gjort
bredere og vores udendørs bord/bænkesæt er frisket op med maling. Den flotte donation af sten fra Tove
Pedersen til udbedring af banerne er delvist brugt til et nyt lag sten, som gør god gavn på banerne. Det
blev også året hvor DGI Midt – og Vestsjælland flyttede sit domicil fra Nyvang til infirmeri bygningen på
den gamle kasserne i Roskilde. Vi fik også konstateret, at vores aftale med tennisklubben om brug af deres
klubhus for møder og toiletbesøg har fungeret rigtig godt, vi har kunnet låne klubhuset på de datoer og
tidspunkter vi ønskede. Hvad der i øvrigt er sket i årets løb, vil jeg nu fortælle om i kronologisk rækkefølge
med enkelte øvrige bemærkninger sidst i beretningen.
Oktober 2016:
6/10 Sv. Aage deltager i en reception/fejring af DGI Midt -og Vestsjællands flytning af sit domicil til Roskilde
Kasserne fra Nyvang.
11/10 blev strømmen til vores guldæg ”køleskabet” afbrudt. 13/10 Ebbe og Kaj lægger presenninger på
udendørs bord/bænkesæt. 20/10 Event donerer klubben 2 pæne havestole. 25/10 DGI midtvejsmøde i
Roskilde – fra TPK deltager Anette, Carsten A., Sv. Aage. Blandt emner på mødet, kommende turneringers
afvikling i DGI regi og det kommende landsstævne 2017 i Ålborg. 27/10 Carsten Arlyk repræsenterede TPK
ved et forenings bystævne i Nr. 1. arrangeret af Fællesskab Tølløse. 28/10 TPK betalte brandforsikring for
klubhuset til Tølløse Hallen. 31/10 Ordinær generalforsamling i Tølløse Hallens Selskabslokale. 29
medlemmer deltog i GF, det er ca. 70% af foreningens medlemmer.
November 2016:
7/11 Helle Andersen donerer foreningen et antal spisebestik. 8/11 indsendt oplysninger til Claus Andersen
om foreningen til brug for kommende infoskærme i Tølløse. 8/11 til 11/11 10 cm sne 2 hold spillede på to
baner på tværs. 22/11 afholdt vi for første gang bestyrelsesmøde i tennisklubbens klubhus. Ved samme
lejlighed donerede kasserer Bent en håndskubber/græsslåmaskine til foreningen.
December 2016:
1/12 Indberettet TPK-medlemstal til CFR (Det centrale foreningsregister). 11/12 Julefrokost i
Tennisklubbens klubhus hvor 25 medlemmer deltog – sange og et godt lotteri m/gode gevinster.
25/12 – 1’ juledag 2 spillere på banerne - Peter & Sv. Aage – 3 - spil . 2 – 1 til Peter
31/12 kunne vi konstatere, at december var uden snefald, men storm 2’ juledag (stormen URD) - dog 4
spillere 3’ juledag.
2017
Januar 2017:
1/1 regnvejr Peter og Finn kikkede forbi, men spillede ikke. 3/1 Let regn 10 personer spillede på banerne.
3/1 fik vi fornyet kopiaftalen med Holbæk Kommune for 2017. 5/1 ret streng nattefrost og blæst svarende
til minus 12 – 15 grader, alligevel var der 10 pers. som spillede på banerne: I resten af januar var det mildt
og roligt vejr.

Februar 2017:
2/2 mail til medlemmerne om evt. at starte et C – hold i DGI. Fra den 6/1 og 10 dage frem var det dagsfrost
og koldt og blæsende fra øst. 7/2 Kun Ebbe Olsen tilmeldte sig et DGI – C /hold, så oprettelsen blev ikke til
noget i 2017. 15/2 Medlemsinfo 2017 ”Sæsonstart” udsendt til medlemmerne. 16/2 Tøvejr 11 pers. på
banerne.
Marts 2017:
8/3 Ebbe foretager en let beskæring af træerne ved banerne. 19/3 DGI afholdt aktivitetsmøde og
generalforsamling i petanqueafdelingen – stedet Roskilde Petanque Klubs lokaler og baner; deltagere fra
TPK Bent, Carsten og Sv. Aage. Formiddagen startede med en petanqueturnering, hvor Carsten Arlyk blev
nr. 2. Fint traktement hele dagen. 22/3 Kaj, Ebbe, Tage og Sv. Aage brugte en formiddag på at lægge nye
sten på banerne. Ved samme lejlighed blev presenningerne taget af de udendørs borde og bænkesæt.
April 2017:
3/4 Helle og Peter var med til at vinde vinterens petanqueturnering i Tømmerup. 3/4 sæsonstart for
aftenholdet/mandag med 16 deltagere i godt vejr og 2 – 3 nye spillere. 5/4 Oplysninger om foreningen
indsendt til Holbæk Kommune. Bortset fra det gode vejr de første dage i april, blev måneden usædvanlig
kold og blæsende/regnfuld. April blev faktisk gennemsnitlig koldere end marts måned, hvilket ikke var sket
siden 1973.
Maj 2017:
11/5 aftenen før St. Bededagsferien afvikledes sæsonens første vinspil med 11 deltagere. Alt i alt var 1’
halvdel af maj kold og blæsende, hvorimod i 2’ halvdel fik vi forsmag på sommeren med enkelte dage, hvor
temperaturen nåede 25 grader.
Juni 2017:
1/6 afholdt vi det 2’ vinspil denne gang med 13 deltagere. 8/6 Info møde i Nr. 1 for tilflyttere til Tølløse.
Helle Andersen og Carsten Arlyk repræsenterede TPK med oplysninger om foreningen. 21/6 Nye brædder
monteret på tilskuerbænkene af bl.a. Knud Rasmussen, Erik og Kaj. 26/6 Carsten Arlyk og Sv. Aage sleb og
grundede de udendørs bord/bænkesæt før senere maling. 27/6 Sv. Aage malede bord/bænkesættene 1’
gang.
Juli 2017:
4. og 5. juli Sv. Aage malede bord/bænkesæt 2’ og 3’ gang. 8/7 sommerfest med 32 deltagere, godt vejr,
mange sponsorgaver og god stemning. 13/7 vinspil med 19 deltagere. 24/7 22 spillere på
banerne/aftenholdets/årsrekord.
August 2017:
6/8 Slutspil Midtsjællands Cup i Bukkerup/Stestrup Fritidsgård i rigtig godt vejr. 8 spillere deltog fra TPK,
god forplejning hele dagen bl.a. stegt flæsk & persillesovs, og der var rigeligt! 10/8 afviklede vi sidste vinspil
med rekord 20 deltagere i flot vejr. 14/8 mandagsholdet 25 spillere på banerne årsrekord bortset fra
sommerfesten. 19/8 TPK deltager i Tølløse Festivalen med en stand og petanquebane, kuglerne var i spil
hele dagen, heldigvis i godt vejr. 21/8 Mandagsholdet ny rekord på banerne med 28 spillere, som
efterfølgende fejrede de 6 medlemmer, som fik en 1’ plads i DGI – B- rækken og dermed oprykning til A –
rækken og guldmedaljer.
September 2017:
18/9. 28 medlemmer deltog i en festlig sæsonafslutning med petanque og spisning.20/9 kassereren rykker
som sædvanlig Tølløse Hallen for en opkrævning for vores andel i brandforsikringen/klubhuset.
Det var sådan nogenlunde årets forløb i klubben – nu til øvrige bemærkninger:
Som sædvanlig årets gyser ”gennemsnitsalderen for foreningens medlemmer” – her har vi den positive
meddelelse, at gennemsnitsalderen er faldet en smule fra 71,6 år til 71,1 år takket være lidt yngre nye
medlemmer, selvom vi gamle jo heldigvis er blevet 1 år ældre.
I årets løb har 2242 personer spillet på banerne, en mindre tilbagegang på 54 personer i forhold til sidste
sæson. I årets løb har den udvidede bestyrelse holdt 4 møder - 2 møder i klubhuset og 2 møder i

tennisklubbens klubhus. De få møder indeholder sædvanligvis en længere dagsorden, og referatet fra
møderne tilgår hjemmesiden og medlemmer pr. mail. I årets løb er medlemstallet faldet en smule fra 42 til
41 medlemmer. I årets løb har der været en del afgang af medlemmer mest pga. sygdom. Bestyrelsen
håber meget på, at de nye medlemmer vil falde til i klubben og få nogle gode og hyggelige timer i klubbens
regi. Fra bestyrelsens side - et stort tillykke til de medlemmer, som i årets løb har fået fine placeringer både
i ind og udland, samt en pæn medaljehøst ”et stort tillykke til jer alle sammen”.
Slutteligt en tak fra bestyrelsen til alle jer, som gør en ekstra indsats for foreningen, men også en stor tak til
alle, der trods vinterkulde, sne, storm og regn møder frem – så der næsten aldrig er en spilledag hvor
banerne ikke er i brug.
Slutteligt vil jeg selv takke bestyrelsen og udvalg for det gode samarbejde og de hyggelige timer, vi har
tilbragt sammen i planlægning og løsning af de heldigvis små problemer, der har været i årets løb.
Denne beretning kommer til at lægge på hjemmesiden indtil næste GF – under bjælken ”
Generalforsamling ”
P.b.v.
Svend Aage Kejlskov Jørgensen

