Kære Henning
Så har du valgt at stoppe som kasserer i JTU. Det kan jeg forsikre sig om, at vi er mange, der er
kede af. Du kunne godt været blevet lidt længere.
På den anden side - så må man sige, at du har givet dig bidrag til tennis i Jylland. Faktisk mere, end
langt de fleste. Vi har været lidt omkring for at forhøre os om dine bedrifter, og det var godt nok
mange.
Nu er det jo meget på hukommelsen, folk har bidraget, da det går langt tilbage i tiden, må du
undskylde os alle sammen, hvis der er enkelte årstal, der ikke passer helt præcist.
Du begyndte at spille tennis helt tilbage i 1972 og har altså haft din rod i Hasle Tennis Klub fra før
ruderkonge var knægt. Du har siddet i bestyrelsen i klubben fra 1992 til 2017, hvor du i en periode
også var næstformand - altså 25 år. Allerede i 1990 kom du ind i ungdomsudvalget i klubben, og du
har også ydet en indsats som baneinspektør. Din formand er slet ikke i tvivl om, at du har ydet en
kæmpeindsats for klubben
Din bestyrelseskarrierer startede imidlertid allerede i 84 - altså for mere end 30 år siden - hvor sad
du i bestyrelsen i det, der dengang hed Østkredsen.
I 1989 blev du opfordret til at gå ind som kasserer i NTU, og du sagde ja. I 1999 overtog du så
kassererposten i JTU, da de jyske unioner blev slået sammen. Mine damer og herrer - så fra 1990 2018 - altså tæt på 30 år har Henning passet på vores allesammens penge og sikret, at der var
orden i regnskaberne og penge på kistebunden. I begyndelsen stillede du lokaler i den virksomhed
til rådighed for afholdelse af møderne og din bogholder til rådighed til at føre unionens
bogholderi.
Men du nøjedes ikke med at være kasserer i NTU/JTU. Du var i en periode også formand for Dansk
Tennis Forbunds turneringsudvalg og hvor du bl.a. var initiativtager og primus motor i udviklingen
og driften af junior vinter turneringer, som senere er blevet rygraden i juniortennis i vinterhalvåret
At du fortsatte i unionsarbejdet selv om de stoppede med aktivt at spille tennis i 2009, vidner om
dit store engagement - ja passion - for sporten
På det personlige plan gives der udtryk for, at du har været en klippe af ro og besindighed. Men du
har også været parat til at støtte nye initiativer og idéer, selv om du sikkert har tænkt dit. Du er
betænksom og støttende, og en tidligere NTU formand fortæller, at du var en kæmpestøtte for
ham og unionen, når det engang imellem blæste op til stormvejr om unionen - som det jo
sommetider har gjort.

I den korte tid JTU's nuværende bestyrelse har kendt dig, er det en beskrivelse, som vi kan
genkende og fuldt ud støtter.
Du har allerede fået mange hædersbevisninger i DTF-regi, men du har faktisk aldrig fået nogen fra
JTU.
Det er derfor en stor glæde i dag at kunne give dig Jyllands Tennis Unions æresnål med en kæmpe
tak for indsatsen og håbet om, at vi fortsat vil støde på dig i forskellige tennissammenhænge.

