
Kære medlemmer af Holte Tennisklub, 

I henhold til kalenderen nærmer foråret sig. Bestyrelsen vil gerne benytte ventetiden til kort at 

informere om vigtige forhold for klubben: 

1. Den nye bestyrelse er konstitueret 

2. Der er ændringer på trænerfronten 

3. Alle medlemmer inviteres til at hjælpe med at sparke støvet af vores fantastiske anlæg til 

standerhejsningen den 28/4 

Den nye bestyrelse 

Den nye bestyrelse består af: 

• Gitte W. Lotz  

• Rene Anneberg 

• Thomas Karlsen 

• Henrik Sparholt 

• Klaus Arfelt 

• Robert Dogonowski 

Specielt bydes Thomas Karlsen velkommen som nyt bestyrelsesmedlem. Klaus Arfelt er ny formand. 

Rene Anneberg fortsætter som næstformand. Robert Dogonowski fortsætter som kasserer.  

Ansvarsområderne fordeles som følger: 

 

Der oprettes dedikerede udvalg for: 

1. Junior 

2. Turnering 

3. Klubliv og Motion  

Væsentligste ændring er her at Seniorudvalget drives som to separate underudvalg ("Turnering" 

samt "Klubliv og Motion"), for at sikre at både ambitioner og bredde tilgodeses. 

Samtlige medlemmer opfordres på det kraftigste til at overveje, om de har mulighed for at bidrage i 

de forskellige udvalg, så vi kan fordele opgaverne på flere skuldre. 



Til standerhejsningen den 28/4 vil der følge yderligere information om bestyrelsens planer, ligesom 

det vil være en god mulighed for at møde bestyrelsen og formændene for de tre udvalg. 

Ændringer på trænerfronten 

Ved udgangen af marts stopper Mads Arberg som cheftræner da han fraflytter kommunen.   

Bestyrelsen vil gerne benytte lejligheden til at takke Mads for et kort men godt samarbejde og 

ønsker ham god vind fremover. 

Klubben har indgået en kontrakt med Julia Rasmussen, der starter som fuldtidstræner den 15/4 og 

dermed netop kan nå at deltage i juniorernes træningslejr midt i april.  Julia har en lang historik i HT 

og vi ser frem til at byde hende velkommen tilbage. 

Der vil være et element af improvisation i de to uger fra Mads stopper til Julia begynder. Bestyrelsen 

håber på forståelse fra berørte medlemmer. 

Standerhejsning den 28. april 

Årets standerhejsning finder sted den 28. april, hvor vi inviterer gamle, nye og kommende 

medlemmer til at være med til at indlede sæsonen med et brag. 

Mere info følger, men begynd allerede nu at grave grusbaneskoene frem og støve ketcheren af.  

Fortæl venner og bekendte om arrangementet, så vi kan lokke så mange som muligt ned på 

banerne. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

 

  


