Der er masser
af aktivitet
på tennisbanen
i Rødby. Klubben har
oplevet
større aktivitetsniveau
og medlemsfremgang.
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På bare to år er Rødby Tennisklub gået fra 16 til 28 medlemmer

Fra lukningstruet til medlemsfremgang
RØDBY Der har været
fuld fart på de seneste par år i Rødby Tennisklub. Som så mange andre
idrætsforeninger havde
klubben ellers udfordringer med at holde medlemstallet oppe. Så store
udfordringer, at man for to
år siden var nede på 16
medlemmer og var tæt på
at lukke klubben.
- Det gik meget ned ad
bakke for klubben, og når
det gør det, er det som om
alt dør, husker formand Lis
Bille, som trådte til på en
ekstraordinær generalforsamling i 2012.
Siden da er der sket noget i tennisklubben. 16
medlemmer er blevet til 28,

mens aktivitetsniveauet er
steget, så banerne bliver
benyttet 25 procent af tiden
mod to procent tidligere.
Lise Bille har særligt haft
fokus på det sociale i Rødby Tennisklub.
- Jeg har været meget
bevidst om at de sociale
rammer skal være der. Det
er en af mine kongstanker.
Jeg tror ikke på, at man
kan køre en idrætsforening
uden, siger hun.
Glad udvalgsformand
Da aktiviteten i klubben
var på sit laveste besluttede kommunen, at den
ikke længere ville betale
for vedligeholdelse af banerne.

I stedet lavede man en aftale om, at kommunen købte grus til klubben, mens
frivillige stod for vedligeholdelsen. Den aftale er
netop blevet forlænget,
efter at fritids- og kulturudvalget har set udviklingen
i tennisklubben.
- Det er jo fantastisk, at
en forening tager ansvar
selv, og oven i købet er i
stand til at vokse.
- Vi vil gerne belønne, at
en forening tager ansvar i
stedet for bare at vælte og
give op, når der melder sig
nogle udfordringer. Tennisklubben er et godt eksempel på, at fritids- og kultur¬
livet skal fungere i samspil
mellem kommune og for-

eninger, siger udvalgsformand Heino Knudsen (S).
Rødby Tennisklub har i
øjeblikket fem unge medlemmer mod nul for et år
siden, og det er netop de
yngre kræfter, som klubformand Lise Bille håber
at få flere af i fremtiden.
Så er det mindre vigtigt,
hvor meget medlemstallet
vokser.
- Hvor meget fremgang vi
skal have, ved jeg ikke. Bare det går fremad og vi hele
tiden udvikler os, så er jeg
tilfreds, siger Lise Bille.
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