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Formandsområdet 
af Poul Lundberg Andreasen 

 
Efter den ordinære generalforsamling den 6. marts 2012 bestod bestyrelsen af: 
 

 Anna Dabrowski sekretær,  
 Henriette Laursen motionistområdet, 
 Martin Unger kasserer, 
 Leander Rudolf senior eliteområdet, 
 Peter Grønning juniorområdet, 
 Helle Christensen næstformand, 
 Poul Lundberg Andreasen formand. 

  
Henriette Laursen udtrådte af bestyrelsen den 28. juni 2012. Posten som formand for motionistområdet har 
været vakant siden da og er i praksis forestået af formand og næstformand.      
 
På det sportslige område er udviklingen især karakteriseret ved: 
 

- At eliteområdet er styrket, bl.a. er Marcin Gosieniecki nu spillende træner og vi har gode muligheder 
for at rykke op i 3. division såvel ude som inde, 

- Juniorerne klarer sig rigtigt godt ved SLTU´s pointstævner. De 6 bedste juniorer indgår i et 
elitetræningsforløb og i elitetruppen, 

- Der er fortsat fremgang for veteran- og motionistholdene. Vi har denne vinter forsøgt os med et 
Golden Age-hold første gang.  

 
Medlemsservice blev i 2012 præget af, at vi fulgte op på generalforsamlingens ønske om at få kontingenter 
og træningsgebyrer ind til tiden. Det er lykkedes et langt stykke hen ad vejen, men vi mangler et år 
yderligere til at få dette til at fungere tilfredsstillende. (se i øvrigt mere på side 15) 
 
I august tog bestyrelsen Einar Schwarz´s ophør som sportsadministrator til efterretning. Einar har gjort et 
stort arbejde igennem 2 ½ år med at professionalisere indsatsen på juniorområdet. Desværre blev der sat en 
del ufinansierede træningsforløb i gang, som ikke var godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen har derfor måttet 
fokusere på disse forhold efteråret igennem. Katarina Elkjær blev i august ansat som vikarierende 
sportsadministrator for juniorområdet frem til 30. april 2013. Hun har sammen med trænerne hjulpet 
bestyrelsen med at samle op på området. 
 
Bestyrelsen valgte ydermere i august at spare de steder, hvor der kunne spares samt at fokusere på at få så 
mange nye medlemmer ind som muligt. Dette er stort set lykkedes, så medlemstallet for året som helhed 
ender lidt under 2011. Overskuddet på 131.792 kr. er ikke langt fra budgettets 151.560 kr. Dette er meget 
flotte resultater. Derfor skal der herfra lyde en varm tak til de mange frivillige og ansatte, som er med til at 
drive Rødovre Tennisklub. Der skal også lyde en tak til kollegerne i bestyrelsen. Vi kan være stolte over 
indsatsen og resultaterne i 2012. 
 
Da økonomi og administration nu er næsten helt omstillet til helårsdrift, bliver der kræfter til at fokusere på 
den sportslige og organisatoriske udvikling af klubben. Hovedtallene for 2008-2012 på side 17-18 viser, at vi 
er ved at toppe medlems- og indtægtsmæssigt med eksisterende rammer. Anlæggene er fuldt belagt inde som 
ude, hvorfor der skal fokus på den sportslige udvikling og udvidelse og forbedring af rammerne.   
 
Vi har måttet stramme op på banereservationspolitikkerne og er taknemmelige for, at Torben Sejer påtog sig 
ansvaret som banereservationsansvarlig fra 1. august 2012. 
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Næstformandsområdet 
Af Helle Christensen 

 
Det første år er gået som nyvalgt næstformand. Der har været mange kendte opgaver, som jeg har lavet de 
sidste par år uden at være valgt næstformand. Under mit område hører især drift og service på anlæg inde 
som ude. Til hjælp har jeg i brugerbestyrelsen følgende besætning: 
 

 Michael Juhl som formand og Poul Lundberg som menig. Det daglige samarbejde kører udmærket, 
men der er ofte meget lang ekspeditionstid på aftalte opgaver,   

 Ønskelisten til nye anlæg indendørs som udendørs indeholder nu et projekt med omlægning af 
banerne udendørs samt forbedring af drænene, belysning på de sidste 5 baner samt minitennisanlæg 
til børn. I løbet af foråret håber vi at få afklaret, hvornår der eventuelt sker  noget med disse ønsker. 

 
Vi fik startet udendørssæsonen op med at have klubhusoprydning den sidste weekend i april inden 
standerhejsning. Der var mødt 10 medlemmer frem og alle knoklede med at samle skrald op rundt om huset 
og gøre køkkenet rent, så det kunne tages i brug igen efter vinterens besøg af mus og andre sjove dyr. 
 
Vi fik ikke alle banerne klar til opstart 1. maj og det giver altid en del turbulens, da alle har lyst til at komme 
udendørs og få grus under fødderne. Der var problemer med dørlåsene igen, så vi måtte have fat i 
låsesmeden, han fik ordnet alle døre, så de kunne åbnes fra sæson start med de nye kort der var udsendt. 
 
Vi har ikke fået lavet nye tiltag på klubhuset i udendørssæsonen, ikke fordi det ikke trænger, men der er en 
fordeling mellem, hvad kommunen skal stå for og hvad vi som klub skal betale. Det er højest blevet til 
småindkøb til køkkenet. 
 
Vi har fået vores boldskur i brug igen efter, at det brændte indvendigt for nogle år siden. Det er ikke optimalt 
i brug, og en bedre indretning af skuret er nødvendigt. 
 
Banerne har generelt været fine at spille på og de problemer der har været, er næsten blevet ordnet med det 
samme. Der har været problemer med linjerne, der hopper op og nogle net, der er blevet for gamle, så de går 
i stykker, fordi de er slidte. 
 
En ting alle kan blive bedre til, er at skrive fejl/mangler og navn på den liste, der hænger på opslagstavlen til 
højre; brug ikke tavlen, det hjælper ikke. 
 
Der er kommet nye wind-breakers på banerne, og der er blevet klippet hæk/grønt væk rundt om banerne. Der 
er mange meninger om dette projekt, men det er besluttet i brugerbestyrelsen. Resultatet er blevet pænt efter 
min mening, det giver er større udsyn ud over hele anlægget. 
 
Udendørssæsonen står for døren og i år vil der blive lavet et nyt forsøg på at hjælpe kommunen med at blive 
færdig med flere baner til opstart 1. maj 2013. Kommunen har godkendt, at vi lørdag den 23. marts 2013 
samler en gruppe frivillige til at få tage det grove på banerne, så de kan blive rengjort tidligt. Det skulle sætte 
banefolkene i stand til at afslutte deres arbejde tidligere, så vi får flere baner i brug først på sæsonen ude. 
 
I marts 2012 fik vi truffet en beslutning om den nye klubdragt og samtidigt er Intersport Valby vores faste 
leverandør af bolde og andet udstyr for en to-årig periode. Ca. 40 medlemmer har fået den nye klubdragt. 
Overvej, om du ikke skal have din klubdragt, når du køber nyt til udendørssæsonen?  
 
Der kommer en rengøringsdag af klubhuset som vi plejer, datoen er ikke helt fast endnu.  
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Juniorområdet 
Af Katarina Elkjær og Peter Grønning 

 
Juniorområdet har været inde i en flot udvikling de sidste par år. Der har været faste træningsplaner inde som 
ude i hele perioden. De bedste juniorer anvender nu langt mere end 2 træningstimer om ugen på tennis. De 
allerbedste ligger på 10 timer og derover ugentligt.  
 
Omkring 10 juniorer deltager regelmæssigt i unionernes pointstævner. Flere spillere ligger godt placeret på 
de nationale ranglister, hvoraf især skal nævnes følgende:  
 

- Carl Christian Grønning: nr.   28 på U16-ranglisten   
- Jonas Schwarz:  nr.   12 på U14-ranglisten  
- Sofie Vindberg Nielsen nr.   29 på U12-ranglisten 
- Clara Emilie Syrene Østergaard nr. 103 på U12-ranglisten 
- Andjela Petric  nr.   85 på U14-ranglisten 
- Claire J. Zonnevijlle  nr. 150 på U14-ranglisten  

 
Derudover har vi haft 3 turneringshold med i SLTU´s holdturnering denne sommer. Resultaterne lyder: 
 

 U16-holdet for drenge fik bronze i A-rækken i sommerturneringen, meget flot, 

 U14-pigerne fik en 5. plads i A-rækken, meget flot for et hold, der stillede op i en række 2 år over 
deres typiske alder, 

 U16- pigerne fik en 6. plads i deres række.  

I år har vi som noget nyt afholdt flere juniorturneringer, der er meget positivt på flere måder. Dels giver det 
vores egne juniorer mulighed for at spille på hjemmebane, dels sætter det Rødovre Tennisklub på landkortet. 
Turneringerne har været helt fyldt op begge gange. Mange deltagere udefra var før deltagelsen ikke 
klar over, at Rødovre Tennisklub havde en hal, hvorfor turneringer også kan være en måde at hverve nye 
medlemmer på. Udendørs håber vi på endnu flere turneringer og endnu bedre opbakning fra klubbens 
medlemmer, når klubbens egne juniorer er i aktion.  
  
Flere juniorer gør det rigtig godt til eksterne turneringer. De er gode repræsentanter for klubben, når de er 
ude at spille og er også med til at promovere klubben. De er også begyndt at deltage på klubbens to bedste 
seniorhold. Carl Christian Grønning har været med på førsteholdet, Jonas Schwarz og Andjela Petric har 
deltaget på andetholdet, og alle tre har leveret sejre til holdene. Så juniorerne spiller allerede en stor rolle på 
seniorholdene. Vores håb om oprykning ser meget mere realistiske ud med disse juniorer.  
  
Det er derfor vigtigt, at vi fastholder den gode udvikling og fortsat er i stand til at konkurrere med større 
omkringliggende klubber, således at vi fastholder disse talentfulde og hårdtarbejdende juniorer. 
  
Der har i det foregående år også været flere sociale begivenheder; tre gange har vi haft overnatninger i 
klubben. Her samledes alle de større børn, spillede tennis hele dagen, aftenen, og for nogle også det meste af 
natten, spiste og sov i klubhuset. Det har været nogle rigtigt hyggelige dage, som der også vil komme flere af 
i indeværende år. Der er en utrolig god stemning blandt vores børnemedlemmer, og de er positivt indslag i 
klubben. 
  
Der blev også holdt en minitennisdag lige før juleferien, hvor de mindre børn kom med deres forældre og 
spillede en masse tennis, spiste æbleskiver og hyggede, også en meget vellykket dag.      
  
Målet er, at juniorafdelingen skal have en stor bredde samt en elite og dertil et godt sammenhold på tværs af 
aldersgrupper og niveauer. Afdelingen skal kunne levere emner til seniorholdene og skabe gode sportslige 
resultater til turneringer og ikke mindst til holdkampene.  
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Meget af dette er nået, og udviklingen er god. Dog kommer resultaterne ikke med det samme. Først og 
fremmest kræver det hårdt arbejde både på og uden for banen. Der er juniorer, der bruger stort set al deres 
fritid på tennis. Dette skal klubben være glad for, da de bidrager med utrolig meget positivt til klubbens 
udvikling. 
  
Einar Schwarz har været sportsadministrator på deltid i 2 ½ år og har tilført området den retning og 
sammenhængskraft, som vi har savnet i mange år. Cheftræner Marcin Gosienieckis kvaliteter er derfor blevet 
udnyttet langt bedre end tidligere. Marcin lærer i øvrigt dansk for at kunne kommunikere med alle spillere. 
Endelig er Katarina blevet taget mere med i de administrative opgaver samt hvervning og indkøring af nye 
juniorer, som vi løbende modtager fra skolerne i og omkring Rødovre. 
 
Katarina var derfor det naturlige valg som efterfølger for Einar Schwarz, da han valgte at stoppe. Katarina og 
Marcin står i dag for langt de fleste timer på banerne, men assisteret af Peter Ravn og Anna Dabrowski.     
 
Vi har ikke svært ved at få nye juniorer ind i klubben, da det rygtes, at vi i Rødovre har gode anlæg og 
trænere til favorable priser, men det er en vigtig udfordring at få nye børn til at blive ved med tennis. Både 
forår og efterår skiftes der ca. 20 børn ud af et samlet antal til træning på 60-70 børn, hvilket koster megen 
tid.     
 
Udfordringerne i det kommende år består i: 
 

- At sikre et mere smidigt optag af nye juniorer, 
- At fastholde deres interesse for sporten efter de første 3 måneders begejstring, 
- At sikre en fortsat udvikling for de bedste juniorer, 
- At få forældrene til at involvere sig i børnenes udvikling sportsligt. 

 
Der vil fra 1. maj 2013 ske regulering af satserne for juniorernes træning, så vi fortsat har mulighed for at 
give endnu flere børn den ekstra træning, der efterspørges. Vi agter at aktivere nogle af de bedste 
juniorspillere som hjælpetrænere. Den nye familierabat ved mere end 3 medlemmer i klubben fra samme 
familie vil også understøtte bestræbelserne på at få endnu flere børn og unge til at fastholde interessen for 
tennis.    
 
Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til de forældre, der har hjulpet til sæsonen igennem. Sidst, men ikke 
mindst skal der lyde en stor tak for den indsats Einar Schwarz har leveret som sportsadministrator i 2 ½ år. 
Endelig en stor tak til trænerstaben bestående af Peter Ravn, Anna Dabrowski, Marcin Gosieniecki og 
Katarina Elkjær.   

 

Seniorområdet 
Af Leander Rudolf 

 
Seniorafdelingen har de sidste 4 år benyttet sig af cheftræner Marcin Gosienieckis kvaliteter til træning af 
den 20 mand store spillertrup to gange ugentligt både inde og ude. Spillerne fordeler sig på 3 hold, hvor 2 af 
holdene er mix hold (2 damer og 4 herrer) og det sidste hold er et rent herrehold, med 4 herrer. Klubbens 
bedste hold spiller i Sjællandsserien både inde og ude, og har de sidste par år flere gange kun været et 
mulehår fra oprykning til 3. division, men hver gang er drømmene brast. Så tæt på oprykning, så mange 
gange i træk, hvor det alligevel ikke lykkes – det begynder at sætte sig i baghovedet.  
 
Derfor var glæden stor, da det i foråret 2012 lykkedes os at indgå aftale med Marcin om, at han ud over at 
være træner også skulle spille på klubbens hold. Marcin ligger stabilt 20-25 på den danske rangliste, hvorfor 
det er en klar styrkelse af klubbens 1. hold. Udendørssæsonen 2012 blev altså indledt med stor motivation og 
tro på, at det endelig var vores tid. Men ak! Endnu en gang missede vi oprykningen med den mindste margin. 
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Vintersæsonen er i skrivende stund godt i gang, og 1. holdet har været meget overbevisende i de foreløbige 
kampe, og med de hold der er tilbage i puljen, ser det rigtig lovende ud, MEN med vores bagage af lige-ved-
og-næsten-oprykninger, tør ingen sælge skindet, før bjørnen er skudt. 
 
2. holdet spillede sig udendørs overbevisende op i Serie 1, og deltager indendørs også i Serie 1, hvor holdet  
ligger i toppen af puljen. Herreholdet, der bruges som indslusningshold for de øvrige hold, ligger i 
Sjællandsserien inde og Serie 1 ude, og klarer sig generelt stabilt. Der skal lyde en stor tak til holdlederne 
Katarina Elkjær, Martin Unger, Anders Madsen og Leander Rudolf. 
 
Også individuelt har der været stor aktivitet i seniortruppen. Flere end vi har set i mange år har rejst 
Danmark tyndt for at deltage i individuelle turneringer, og i deres spor finder vi en stribe af medaljer og 
turneringssejre. Blandt andet vandt Thorkild Nielsen guld ved SM og Marcin har alene i 2012 fyldt 
baglommen med en håndfuld turneringssejre. Samtidigt har Marcin i fin stil vist Rødovres flag ved de største 
turneringer i Danmark. Alt sammen glimrende reklame for, at der også spilles god tennis i Rødovre.  
  
Endelig er det en stor glæde, at klubbens juniorer nu er gode nok til at træde ind på seniorholdene. Denne 
vinter har Andjela Petric, Carl Christian Grønning og Jonas Schwarz deltaget på holdene, og de har alle 
overbevisende sejre på samvittigheden. Seniorafdelingen ser frem til samarbejdet med juniorafdelingen de 
kommende år, og håber, at vi i fællesskab kan skabe en stærk fødekæde for klubbens bedste hold. 
 

Motionist- og veteranområdet 
Af Helle Christensen og Poul Lundberg Andreasen 

 
De modne spillere i alderen 18-88 år udgør klubbens grundstamme medlemsmæssigt. De tegner sig for ca. 
500 medlemskaber udendørs og det halve indendørs. De klarer gennemgående deres aktiviteter selv, hvad 
enten det drejer sig deltagelse i holdturneringer, afvikling af Hyg-Ind, Go´Morn Lørdag M/K, Lørdag 
Morgen Indendørs eller diverse arrangementer med andre klubber i omegnen.  
 
Motionistudvalget ved Carsten Jensen, Elsebeth Vang Hansen og Torben Sejer gør en stor indsats her. 
Torben Sejer organiserer en meget efterspurgt intern motionistturnering såvel indendørs som udendørs. Der 
var rekord for deltagelsen denne sommer med ca. 70 deltagere.   
 
Vi har nu 3 veteran-hold med følgende holdledere: 
 

 Veteranhold 1 v/Anne-Louise Sølver – spiller i Sjællandsserien inde og ude 
 Veteranhold 2 v/Christian Østergaard – oprykket til serie 2 ude og i serie 1 inde 
 Veteranhold 3 v/Gitte Ahlstrand – spiller i serie 3 ude, deltager ikke inde 

 
Og nu 5 motionisthold - idet vi har etableret et Golden Age-hold indendørs - med flg. holdledere: 
 

 Motionshold 1 v/Steen Andersen, bedste kategori inde som ude 
 Motionshold 2 v/Poul Lundberg, næstbedste kategori ude, bedste inde 
 Motionshold 3 v/René Nybo, næstbedste kategori ude, bedste inde 
 Motionshold 4 v/Peter Munck, tredjebedste kategori ude, næstbedste inde 
 Golden Age v/Jørgen Jensen, debuterede indendørs denne vinter og vi forsøger udendørs, hvis 

interesse. 
 
Motionisttræningen har udviklet sig markant til det bedre i løbet af 2012, idet ca. 70 motionister modtog 
træning udendørs og ca. 20 har taget imod vores tilbud indendørs. Vi har atter deltaget i Voksen Introduktion 
fra DTF og dette har medvirket til at give nye voksne uerfarne tennisspillere en passende mulighed for at 
finde ind i klubben. Anna Dabrowski har stået for såvel træning som Voksen Introduktionsforløbet. 
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Men vi kan udvikle klubbens koncept og forvaltning af motionistområdet yderligere, hvorfor vi vinteren 
igennem arbejder med yderligere forbedringer af vores træningstilbud til motionisterne. 
 
Klaus Pedersen og Gurli Hartmann har taget initiativ til, at flere Rødovrespillere tager på fælles træningsture 
til Tyrkiet i ugerne 13-15 2013. Ca. 20 medlemmer har tilmeldt sig dette initiativ fra DGI.     
 
Der skal lyde en stor tak til motionistudvalget og de 8 holdledere, der sørger for, at Rødovre Tennisklub viser 
flaget på mange baner i Øst- og Nordsjælland. Naturligvis også en stor tak til Anna og Jakob Dabrowski for 
træningen, Klaus Pedersen, Ingrid Vang Hansen og mange andre, der får dette område til at ”køre af sig 
selv”. 
 

Regnskabet 2012 og budgettet for 2013  
af Martin Unger og Poul Lundberg Andreasen 

 

Hvordan ser resultatet for 2012 ud? 

Indtægterne fra seniorerne kom lavere ud end ventet med 859.463 kr., 29.672 kr. fra målet, eller 3,5 % lavere 
end budgetteret. Tilbagegangen var størst indendørs, hvor vi satte kontingentet væsentligt op. Endelig spiller 
de etablerede spillere langt mere end tidligere, hvilket giver mindre plads til nye medlemmer i klubben.  

Senior  Budget  Regnskab  Afvigelse  Procentuelt 

Sommer  494.185  479.630  ‐14.555  ‐3,0 % 

Vinter  330.500  306.763  ‐23.737  ‐7,7 % 

Træningsgebyrer 
og indskud 

64.450  73.070  +8.620  +13.4 % 

Samlet  889.135  859.463  ‐29.672  ‐3,5 % 
 

Indtægterne fra juniorområdet ligger væsentligt under budget, en negativ afvigelse på 19.295 kr. eller 11,6% 
%. Tilbagegangen er størst indendørs, hvilket tilskrives den omstilling afdelingen har været ude i efteråret.  

Junior  Budget  Regnskab  Afvigelse  Procentuelt 

Sommer  56.850  55.820  ‐ 1.030  ‐1,8 % 

Vinter  56.375  45.825  ‐10.550    ‐ 23,0 % 

Træningsgebyrer 
og indskud 

 
72.600 

 
64.875 

 
    ‐ 7.725 

 
‐11,9 % 

Samlet  185.825  166.530  ‐19.295  ‐11,6 % 
 

Medlemmerne har derfor under ét betalt 1.025.993 kr. i årets løb, rekord for klubben, men 48.967 kr. under 
budgetmålet svarende til 4,8 %. 

Indtægterne nåede i alt op på 1.156.994 kr., 37.466 kr. eller 3,2 % under budget. Vi har forøget diverse 
indtægter, men ikke nok til at opveje de manglende medlemsindtægter. Vi er dog tættere på målet i 2012 end 
forrige år. Og indtægterne lå 7,8 % over 2011, svarende til en fremgang på 77.604 kr. 

Med hensyn til udgifterne, så forholder det sig således, at der har været færre udgifter end budgetteret på alle 
områder med undtagelse af juniorområdet og informationsudvalget. Juniorområdet har anvendt 47.857 kr. 
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mere end budgetteret, hvilket især skyldes et øget antal ufinansierede træningstimer til de bedste spillere. 
Bestyrelsen fik først mulighed for at gribe ind i eftersommeren. I stedet for at skære aktiviteterne kraftigt 
ned, valgte vi at lægge linjen om gradvist, så egenbetalingen fra medlemmerne svarer til den øgede indsats 
for de bedste juniorer. Den fulde effekt af denne politik slår igennem, når vi går udendørs den 1. maj 2013. 

Derudover har Informationsudvalget brugt 8.124 kr. mere end budgetteret, hvilket især skyldes en særlig 
indsats omkring Tennissportens Dag og øgede annonceringsudgifter i foråret og eftersommeren. 

Alle øvrige områder har holdt igen. De samlede udgifter er dermed holdt nede på 1.025.202 kr. svarende til 
17.697 kr. under det budgetterede, så det samlede overskud blev på 131.792 kr. mod et budget på 151.560 kr. 

Dette er ikke som ønsket. Men foreningens økonomi og administration har været stærk nok til at klare den 
uheldige udvikling på juniorområdet. Og den er også stærk nok til at klare den omlægning, som gennemføres 
denne vinter. 

Overskud og kapitalopbygning m.v. 

Vi slutter derfor året af med en egenkapital på 405.899 kr. Konsolideringsmålet ligger ca. 200.000 kr. højere, 
hvorfor vi mangler et overskud som i år i 2013 og 2014.  

Den forbedrede økonomi har givet sig udslag i følgende: 

- 200.262 kr. er på aftaleindskud i FIH Erhvervsbank, der giver en bedre forrentning end Jyske Bank, 
- Vi indstiller, at 200.000 kr. af egenkapitalen reserveres i en særlig anlægsfond, der har til formål at 

medvirke til hel- eller delvis finansiering af anlægsforbedringer inde som ude i de kommende år. 
 

Ovennævnte illustrerer, at vi har brug for ca. ¼ million kr. i egenkapital til driften i januar kvartal. Alt over 
dette niveau er sikkerhedsmargin og kan anvendes til investeringer i klubbens fremtid. Vi kommer derfor til 
at diskutere disse muligheder mere fremover. 

Forudsætningerne for 2013-budgettet 

Erfaringerne fra 2012 er anvendt til at justere på parametre, hvor vi ser behov for tilpasninger. 

Det drejer sig for 2013-budgettets vedkommende især om: 

 Medlemmernes reaktion på de pristilpasninger vi gennemførte i løbet af 2012, 

 Tilpasninger af træningsgebyrerne på elite- og juniorområdet med virkning fra 1. maj 2013, 

 Udviklingen i administrative og andre fælles udgifter. 
 

Budgettet for 2013 viser da følgende: 

Indtægterne forventes at nå 1.210.165 kr., udgifterne 1.076.600 kr., så vi får et overskud på 133.565 kr. Da 
der ikke sker nogen stigning i kontingenter og træningsgebyrer for 90 % af klubbens medlemmer og der vil 
være øget fokus på kvalitet og økonomi i junior- og eliteområdet, forventer vi mindre risiko i budgettet for 
2013 end de to foregående år.    
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Konto‐  
numre 

Indtægter 
Budget 
2012

Regnskab 
2012 

Budget 2013

Kontingenter seniorer 
100  Seniorer udendørs  480.200 464.380  470.400
105  Seniorer ude kampagne  7.300 7.300  7.300
110  Senior formiddag ude  3.885 2.770  2.775
120  Senior sommer 2013  0   2.940  0  
140  Seniorer passive  2.800 2.240  2.240
150  Indskud seniorer  14.450 13.385  12.750
155  Træningsgebyrer senior elite  18.000 19.000  28.000
157  Træningsgebyrer motionister  32.000 40.685  32.000
160  Senior inde1. runde HØJ  146.000 120.200  156.000
170  Senior inde1. runde LAV  10.500 22.975  22.500
175  Senior formiddag  inde ‐ 2 * LAV  15.000 0  7.500
180  Senior inde 2. runde og senere  75.000 94.225  55.500
190  Vinter senior fri reservation  84.000 69.363  67.500
195  Seniorer i alt (Note 1)  889.135 859.463  864.465

Kontingenter juniorer 
200  Juniorer udendørs  54.250 52.700  46.500
205  Juniorer ude kampagne  2.600 3.120  2.600
208  Juniorer ‐ træningsgebyr ude   35.000 31.250  34.500
210  Juniorer inde  50.375 44.925  58.500
212  Juniorer inde ‐ fri reservation  6.000 900  0
220  Juniorer ‐ træningsgebyr inde  32.500 27.525  58.500
230  Indskud juniorer  5.100 6.110  5.100
245  Juniorer i alt (10‐18 år)  185.825 166.530  205.700

250  Indtægter medlemmer   1.074.960 1.025.993  1.070.165
Heraf fra unge 0‐24 år (note 1)  240.000 203.015  245.000

Diverse indtægter 
260  Kommunalt tilskud ungdom  42.000 45.895  45.000
270  Reklame og sponsorindtægter  8.500 0  0
275  Stævner  6.000 26.645  29.000
280  Renteindtægter  3.000 3.535  6.000
290  Salg af bolde   60.000 54.926  60.000
295  Diverse indtægter i alt  119.500 131.001  140.000

296  Indtægter i alt  1.194.460 1.156.994  1.210.165
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Konto‐  
numre 

Udgifter 
Budget 
2012

Regnskab 2012  Budget 2013

Seniorer 

300  Seniorudvalgsmøder  1.000 669  1.000

310  Eksterne turneringer/licenser  15.000 16.888  15.000

320  Boldindkøb  13.000 21.730  13.000

330  Træning og coaching  88.000 83.666  79.600

340  DTF/SLTU holdturnering  20.000 13.176  20.000

345  Seniorer udgifter i alt  137.000 136.129  128.600

Juniorer 

350  Juniorudvalgsmøder  1.000 155  1.000

355  Eksterne turneringer/licenser  15.000 17.130  15.000

360  Trænerlønninger  175.000 291.218  276.800

364  Soc. Arrangement/Camp  20.000 0  20.000

365  SLTU træner‐ dommerkurser  5.000 12.250  5.000

370  DTF/SLTU‐holdturnering  10.000 4.650  5.000

375  Klubmesterskaber  1.000 0  1.000

380  Præmieoverrækkelse  3.000 0  3.000

385  Boldindkøb  18.000 9.104  18.000

390  Sportsadministrator Junior  80.000 41.350  45.000

395  Juniorer udgifter i alt  328.000 375.857  389.800

     

Veteranudvalget 

400  Veteranudvalgsmøder  1.000 0  1.000

403  RTV‐Cup / Tøsecup  2.000 1.381  2.000

405  DTF/SLTU‐holdturnering  12.000 6.913  10.000

407  Veteraner i alt  15.000 8.294  13.000

Motionistudvalget 

410  Møder  1.000 2.923  1.000

415  DTF/SLTU holdturneringer  14.000 12.774  16.000

420  Hyg‐Ind  2.000 2.825  2.000

425  5‐Kløverturnering  1.500 1.593  1.500

430  Sportsadministrator motionister  25.000 14.738  18.000

435  Trænerudgifter motionisttræning  32.500 43.050  28.800

440  Aktivitetskonto/workshop  10.000 3.000  10.000

445  Boldindkøb  20.000 17.287  20.000

447  Motionister i alt  106.000 98.189  97.300

Klubhusudvalget 

450  Forbrugsstoffer  1.500 56  1.500

455  Arbejdsdage/møder  1.000 2.420  1.000

460  Anskaffelser klubhus/køkken  5.000 657  5.000

465  Anskaffelser tennishal  5.000 369  5.000

470  Anskaffelser baner  5.000 7.253  5.000

475  Eget vedligehold  1.500 128  1.500

499  Klubhusudvalget i alt  19.000 10.883  19.000
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Konto‐  
numre 

Udgifter 
Budget 
2012

Regnskab 
2012 

Budget 2013

Informationsudvalg 
500  Møder  1.000 320  1.000
505  Hjemmesiden  5.000 7.038  10.000
510  Medlems‐ og reservationssystem  10.000 10.040  10.000
515  EDB‐ og Telecom udgifter  18.000 20.578  18.000
520  Annoncering  16.000 23.527  24.000
525  Velkomstfolder  2.000 219  2.000
530  TV‐kanaler/licens klubhus  5.000 927  5.000
535  WTA‐turnering  5.000 7.475  0
547  Informationsudvalg i alt  62.000 70.124  70.000

Festudvalget 
550  Møder  1.000 0  500
560  Standerhejsning og ‐strygning  3.000 541  1.000
565  Klubfester  4.500 0  7.000
599  Festudvalget i alt  8.500 541  8.500

Fælles tennisdrift i øvrigt 
600  Nøglekort og nøglebrikker  10.000 5.056  10.000
610  Kontingenter SLTU/DIF/FIR  65.000 64.898  65.000
620  Bolde  50.000 48.121  50.000
625  Falck  1.000 911  1.000
630  Forvaltning bolde & inventar  2.000 2.000  0
635  Halleje  40.000 27.638  40.000
647  Fælles tennisdrift i alt  168.000 148.624  166.000

Bestyrelsen 
650  Møder  5.000 4.897  5.000
655  Generalforsamling  5.000 2.987  5.000
660  Gaver/blomster  3.000 5.927  3.000
665  Godtgørelser bestyrelsen  14.000 11.160  14.000
699  Bestyrelsen i alt  27.000 24.971  27.000

Administration  
700  Kontordrift  5.000 3.991  5.000
705  Forsikringer  2.400 5.300  2.400
710  Porto og gebyrer  15.000 18.526  20.000
715  Medlemssekretær  120.000 99.220  100.000
720  Bogholderi  30.000 24.554  30.000
749  Administration i alt  172.400 151.591  157.400

797  Samlede udgifter  1.042.900 1.025.202  1.076.600
798  Årets resultat  151.560 131.792  133.565
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Konto‐  
numre 

Balancen 
Budget 
2012

Regnskab 
2012 

Budget 2013

Aktiver  31.12.2012 31.12.2012  31.12.2013
800  Kassen 

810 m.fl.  Foliekonti Jyske Bank  35.667 14.451  22.201
821  WTA  10.000  427  12.263
825  Aftalekonti Jyske Bank  400.000 300.000  300.000
827  Aftalekonti FIH Erhvervsbank  0   200.262  300.000  
829  Nøgledeposita konto  85.000 1.800  5.000
830  Tilgodehavender  0   8.000  0  
848  Aktiver i alt (note 2)  530.667 524.941  639.464

Passiver 
860  Kreditorer  10.000 19.888  10.000
865  Skyldige nøgledeposita   85.000 82.600  80.000
870  Hensættelse drift  10.000 8.286  10.000
875  Gæld til det offentlige  0 8.270  0
880  Egenkapital primo  274.107 274.107  405.899
887  Over‐/underskud  151.560 131.792  133.565
888  Egenkapital ultimo(note 3)  425.667 405.899  539.464
890  Passiver i alt  530.667 524.941  639.464

         
Note 1) Kontingenter0‐24 år placeret i konti 195 & 245 
Note 2) Der er installationer og løsøre til en anskaffelsespris på 550.000 kr., som er fuldstændigt afskrevet 
Note 3) Heraf er der placeret 200.000 kr. i en anlægsfond, der kan anvendes til med‐ og helfinansiering af anlæg 

Efter bestyrelsens og revisionens opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af årets resultat, 
aktiver, gæld og egenkapitalens stilling pr. 31. december 2012. Der er fra status og frem til i dag ikke 
indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet væsentligt. 
 
Bestyrelsen den  5. februar 2013 
 
_____________________           _______________             _____________________ 
Poul Lundberg Andreasen            Helle Christensen                Martin Unger 
 
 
_____________________         __________________         _____________________ 
Peter Grønning                               Anna Dabrowski                  Leander Rudolf 
 
Budgettet for 2013 er ikke revideret og er bestyrelsens ansvar alene.  

        

Bent Ejvang ‐ Revisor valgt på generalforsamlingen 

        

Svend Aage Christensen ‐ Revisor valgt på generalforsamlingen 
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Justeringer i kontingenter og træningsgebyrer  
 
Den 1. maj 2012 gennemførtes følgende ændringer: 
 

‐ Indendørskontingenterne for seniorer hævedes med 100 kr. og den frie reservation blev obligatorisk 
for alle seniorer ved køb af andel i første blok; prisen blev samtidigt hævet til 300 kr., en samlet 
stigning på 125 kr. indendørs for en senior, 

‐ Juniorerne skulle også betale for fri reservation, men dette var frivilligt; juniorernes udendørs 
kontingent faldt med 50 kr., men blev indendørs øget med 50 kr., så begge lå på 775 kr., 

‐ Vi indførte muligheden for at lade 2 medlemmer købe en blok kl. 8.00-14.00 til den lave blokpris, 
‐ Endelig kunne et nyt medlem blive vintermedlem, efter at vi var gået indendørs ved at betale 

sommerkontingent for den efterfølgende sommer,  
‐ Træningsgebyrerne for juniorer og seniorer blev 500 kr. for alle, uanset om man modtog en eller to 

gange træning ugentligt, ude som inde. 
‐ Langsomme betalere skulle forlade klubben, hvis (sommer) kontingentet ikke kom til tiden.  

Formålene hermed var at øge klubbens indtægter med ca. 90.000 kr. årligt og at forenkle administrationen af 
kontingenter og træningsgebyrer.   
 
Ovennævnte har i store træk virket. Vi har øget indtægterne med ca. 60.000 kr. og medlemstallene for senior 
ligger ca. 20 under 2011 udendørs og ca. 10 under indendørs. Det reducerede juniortal skyldes primært den 
manglende koordinering af indsatsen over for nye medlemmer. Vi har med sindsro sagt et hurtigt farvel til 
medlemmer, der ikke har ønsket at betale prompte som forudsat. Endelig har vi sparet ca. 20.000 kr. på 
Medlemsservice via omlægningen.  
 
Vi har endvidere startet anvendelse af ON-LINE-betalinger op. Det har gennemgående virket, men 
kommunikationen til medlemmerne derom skal gøres enklere med færre misforståelser til følge.  
 
Bestyrelsen foreslår derfor at fastholde ovennævnte i 2013 og supplere med følgende: 
 

‐ Træningsgebyrerne for elite og juniorområdet tilpasses ønsket om varierende træningsmængder for 
den enkelte og samtidigt udgør de en rimelig egenbetaling 

‐  

    Medlemstype Udendørs i kr. Indendørs i kr. Bemærkninger 
Voksenkontingent  
– motionist og elite 

980 
Uændret 

1.050 
Uændret 

Grundbeløb incl. Fri Reservation ved 1. 
køb af blok 
Tillæg 250 kr. ved HØJT medlemskab     

Juniorkontingent 775 
Uændret 

975 
Øget => 

Indendørs hævet med 200 kr.; omfatter nu 
også Fri Reservation til alle 

Træning 
elite og 
junior 

En gang uge 500 500 I 2012 500 kr. for alle, nu justeret opad. 
Ved mere end 3 gange ugentlig træning 
indgås særlig aftale imellem klubben og 
spilleren  

2 gange/uge 750 1.000 
3 gange/uge 1.000 1.500 

 
Familierabat 

50 % i rabat på grundkontingentet  
for medlem nr. 3, 4, 5 osv. 

Refunderes, når gyldigt medlemskab er 
på plads 
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Dertil flg. præcisering af tilskudssatserne for klubbens bidrag til spillerudvikling på junior- og eliteområdet: 
 
Satstype Begivenhed Kommentar 
Grundlicenser DTF  500 kr. for senior elite  

400 kr. for junior 
Betales som hidtil af klubben efter 
indstilling af emner til bestyrelsen i 
marts/april måned 

Tilskud til licenser 
ved pointstævner  

Elite De første 3 stævner pr. 
medlem pr. år 

Inden for budgettet på 15.000 kr.  
(dækker også grundlicenser DTF) 

Junior 50 % af de 5 første stævner pr. 
medlem pr. år 

Inden for budgettet på 15.000 kr.; sikre at 
der er midler til alle relevante dækker også 
grundlicenser DTF ovenfor 

 
Gæstemedlemskabet udendørs har været en meget stor succes, men ikke for at forfølge det oprindelige 
formål: at hverve flere medlemmer. Vi indfører derfor en betaling på 50 kr. for hver gang, man tager en gæst 
med via ordningen. On-linebetaling indføres på denne ordning tillige med udlejning af boldmaskinen. 
(Gælder dog ikke kl. 17.00-20.00 på hverdage). 
 
Forbedret praksis i Medlemsservice og her specielt opkrævning af kontingenter og træningsgebyrer  
 
I løbet af 2012 gennemførtes følgende forbedringer: 
 

 Stammedlemmer blev i forsommeren meldt ud af klubben prompte, hvis betaling ikke skete til tiden, 

 Tildeling af banetider indendørs startede 1 måned tidligere op, hvilket bevirkede,  
o at 85 % af vinterkontingenterne var hjemme den 30. september, manko 65.000 kr. 
o og 96 % var hjemme den 31. oktober, manko 15.000 kr.  

 I 2011 var de tilsvarende tal: 
o 74 % hjemme den 30. september – dvs. manglede 95.000 kr. 
o 93 % den 31. oktober - manglede 25.000 kr. 

Der er i efteråret 2012 gjort følgende for at få de sene medlemmer organiseret bedre i klubben: 
 

 Der er lavet lister over seniorer efter 2. runde, i år ca. 65 medlemmer, der enten beslutter sig sent til 
at være vintermedlem eller har svært med at finde partnere til en blok; disse vil få direkte 
henvendelse primo juni samt igen i august 2013, hvis de ikke har tilmeldt sig på dette tidspunkt,  

 Tilsvarende har vi på juniorområdet fortsat optag helt frem til jul, så vi nåede op på 62 juniorer 
svarende til det budgetterede. Juniortrænerne har som selvstændig succesmålsætning, at 80 % af alle 
juniorer inden for målrammen har betalt ved de to sæsonstarter, henholdsvis 10. april og 10. 
september. Herved sikres spillerne gode træningstider i træningsplanen; ja måske træningstider 
overhovedet, hvis vi ikke ser os i stand til at udvide rammen.  

Vi mangler altså noget i at komme helt i mål, men i løbet af 1-2 sæsoner yderligere, skulle flg. ideelle mål 
kunne realiseres: 
 

‐ At indbetalingerne fra alle stammedlemmer er inde den 10. april, dvs. ca. 80 % af de endelige 
indtægter; ved bedre fastholdelse kan denne procent måske øges til 90 %,  

‐ At vi kan melde udsolgt hal den 20. september, så alle endelige medlemmer kommer i gang 
indendørs den 1. oktober.   
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Kontingenter og træningsgebyrer i budgettet for 2013 

Kontonummer Type 2012 2013 Ændring Bemærkning 
100 Senior udendørs 980 980 0  

105 Senior ude eftersommer 365 365 0  
110 Senior formiddag ude 555 555 0  
140 Senior passiv 140 140 0  

150 Indskud seniorer 170 170 0  
155 Træning elite 1 gang 

sommer 
500 500 0  

156 Træning elite 2 gange 
sommer  

500 750 +250  

157 Træning elite 1 gang vinter 500 500 0  
158 Træning elite 2 gange vinter  500 1.000 +500  
160 Senior 1. runde – HØJ 1.300 1.300 0 Incl. Fri 

Reservation 
170 Senior 1. runde - LAV 1.050 1.050 0 Incl. Fri 

Reservation 
175 Senior 2. runde eller senere 1.050 1.050 0 Incl. Fri 

Reservation 
180 Senior 2. runde 750 750 0 Hvis køb af blok 2 
190 Senior Fri Reservation 300 300 0 Bogføres manuelt 
195 Leje af boldmaskine pr. 

gang 
50 50 00 Online/Peter Ravn 

196 Køb af gæstebesøg udendørs 0 50 +50 Betaling Online 
200 Junior udendørs 775 775 0  

205 Junior ude eftersommer 260 260 0  
206 Junior træn. 1. gang sommer 500 500 0  
207 Junior træn. 2 gange sommer 500 750 +250  

208 Junior træn. 3 gange sommer 500 1.000 +500  
210 Junior inde 775 975 +200 Incl. Fri 

Reservation 
215 Junior træn. 1. gang vinter 500 500 0  
215 Junior træn. 2 gange vinter 500 1.000 +500  

217 Junior træn. 3 gange vinter  500 1.500 +1.000  
230 Indskud juniorer 170 170 0  
248 Familierabat  50 % af billigste 

grundkontingent 
Når 3 eller flere 

har betalt, 
debiteres kontoen 

 
Maksimum over salg af halkapacitet defineres som: 

 80 juniorer 
 Samt 260 seniorer, 240 motionister og 20 elite 
 Og 30 seniorer formiddag (15 blokke med to medlemmer) 
 Alle medlemsgrupper med fast Fri Reservation fra efteråret 2013 

 

  
‐  



Årsrapporten 2012 Hovedtal
2008-2012

Rødovre
Tennisklub

Medlemsudvikling udendørs 2008-2012

2008 2009 2010 2011 2012
Juniorer 69 74 99 82 80
Seniorer 497 520 568 518 494

Formiddag 8 10 7 7 5
Passive/æres 5 13 20 25 16

Samlet 579 617 694 632 595

Indendørs medlemmer 2008/2009-2012/2013
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Juniorer 51 56 85 71 58
Senior elite 18 15 17 22 16
Motionister 95 177 199 254 265

Samlet 164 248 301 347 339
Fri reservation sen. 0 156 169 175 231
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Årsrapporten 2012 Hovedtal
2008-2012

Rødovre
Tennisklub

Regnskaber 2008-2012
Indtægter i 1000 kr. 2008 2009 2010 2011 2012

Seniorer 490 642 729 827 859
Juniorer 83 87 151 155 167

Andre indtægter 87 62 105 92 131
I alt 660 791 985 1074 1157

Udgifter i 1000 kr. 2008 2009 2010 2011 2012
Senior elite 92 105 114 148 136

Juniorer 214 172 271 324 376
Veteraner 3 1 9 13 8
Motionist 16 26 66 75 98

IT&kommunikation 42 51 60 44 70
Festudvalg 1 69 6 5 1

Klubhus & anlæg 11 4 67 50 11
Fælles 103 98 130 197 149

Bestyrelsen 25 22 22 23 25
Administration + hal 202 396 144 189 152

Udgifter i alt 709 944 889 1068 1026
Over-/underskud -49 -153 96 6 132

Egenkapital 325 172 268 274 406
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