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Klubben generelt 
Formand Poul Lundberg Andreasen 

 
Efter den ordinære generalforsamling den 5. marts 2013 var følgende i bestyrelsen: 
 

 Torben Sejer Larsen motionistområdet, 
 Martin Unger kasserer, 
 Leander Rudolf seniorområdet, udtrådt af bestyrelsen 21. december 2013, 
 Peter Grønning juniorområdet, 
 Helle Christensen næstformand, klubhus og anlæg samt veteranområdet, 
 Poul Lundberg Andreasen formand. 

  
På det sportslige område er udviklingen karakteriseret ved: 
 

- At førsteholdene spiller i 3. division indendørs og var tæt på oprykning udendørs. Desværre 
er antallet af spillere i alderen 19-45 år i elitetruppen halveret i årets løb, 

- Juniorerne klarer sig rigtigt godt ved SLTU´s pointstævner. Vi havde 3 hold med i 
holdturneringen udendørs. Der er fremgang for alle spillerkategorier, 

- Der er fortsat fremgang for veteran- og motionistholdene, hvor Golden Age nu er fuldt i 
gang såvel ude som inde.   

 
På det træningsmæssige område er der en kraftig fremgang på junior- og motionistområdet. 
Egenbetalingen er øget på juniorområdet. Motionisterne betaler fuld pris og har taget rigtigt godt 
imod de mange træningstilbud. Omkring 75 motionister deltager i betalt træning regelmæssigt. 
 
Der er fremgang på anlægsfronten, eftersom der i kommunens vedligeholdelsesbudget for 2014-
2015 indgår midler til lys, dræn og omlægning af de 9 baner. Vores egen økonomi er forbedret så 
meget, at der opsættes et nyt køkken i klubhuset og etableres bedre medkiksforhold i tennishallen. 
Et supplerende anlæg med minitennis og slåmur imellem volden og bane 6 kan  klubben 
medfinansiere, når kommunens renoveringsprojekt går i gang. 
 
Bestyrelsen har sammen med trænerne brugt megen tid på at få juniorområdet og motionist-
træningen til at køre som forudsat. Dette er stort set lykkedes, men det har krævet en stor indsats, så 
andre opgaver løsning måtte hvile. 
 
Vi arbejder derfor på at få en fuldt arbejdende bestyrelse med arbejdsduelige udvalg på alle områder 
i de kommende to år. Dette kræver en helhjertet indsats fra flere frivillige, men der forventes også 
yderligere lønudgifter, hvis vi finder de rigtige kræfter til at bistå os for en aflønning. 
 
Sidst på året valgte Katarina Elkjær at stoppe som træner for at tiltræde en stilling på heltid i 
Roskilde. Hendes opgaver varetages af det øvrige trænerkorps samt bestyrelsen. Herfra skal lyde en 
varm tak for hendes indsats som træner igennem 4 år.  
 
Sidst, men ikke mindst skal der lyde en stor tak til alle ansatte, frivillige og medlemmer, der har 
bidraget til at gøre Rødovre Tennisklub til en god klub at dyrke idræt i. En særlig tak skal lyde til 
Guldsmed Dirks, der har sponseret to herrespillere til 3. divisionsholdet indendørs.  Dertil  mange 
tak til Rødovre Kommune, som lægger anlæg og drift af disse til - ude som inde.   
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Klubhus og anlæg 
Næstformand Helle Christensen 

 
Under dette område hører især drift og service på anlæggene. Brugerbestyrelsen, som har den 
afgørende indflydelse, når der skal laves væsentlige forandringer, har Michael Juhl som formand og 
Poul Lundberg som menig.  Klubhusudvalget har ikke været i aktion, da der har ikke været de store 
opgaver denne sæson. 
 
Udendørssæsonen 2013 fik en svær opstart på grund af vejret og intet gik som planlagt. Vi havde 
aftalt, at vi skulle stille med et mandskab på ca. 10 personer den 23. marts 2013. De 10 frivillige 
skulle hjælpe banefolkene med alt det hårde arbejde med at gøre banerne tidligt klar. Vejret drillede 
så meget, at den aftale aldrig blev til virkelighed. Som alle ved, blev vores sæsonopstart forsinket en 
del på grund af det dårlige vejr ifm det sene forår. 
 
Klubhusoprydningen forløb som sædvanligt. Der var mødt ca. 10 medlemmer frem. Alle knoklede 
med at få gjort rent efter vinterens mus osv. Tak til dem, der mødte frem og hjalp til. 
 
Vi har igen haft et år, hvor vi har været meget tilbageholdende med at bruge penge på selve 
klubhuset, selvom der er mange ting, der burdes laves eller fornyes. Vi har stadig et uklart område 
omkring, hvad kommunen står for og hvad vi som klub skal betale.  
 
Vi har et meget stort problem både udendørs og indendørs angående dem, der bruger 
køkkenfaciliteterne. Alt for mange tror, at der er ansat folk til at vaske op, tømme opvaskemaskinen 
og rengøre køleskabe osv. Der har aldrig været så mange problemer med (manglende) opvask som  
i denne sæson. Hvis det ikke bliver forbedret, kan konsekvensen blive, at køkkenet på 
udendørsanlægget bliver låst igen og køkkenet i hallen bliver tømt for service.  
 
En ting, som alle kan blive bedre til udendørs, er at skrive fejl og mangler på den liste, der hængt på 
opslagstavlen til højre; brug ikke tavlen, det hjælper ikke. Husk at skrive dit navn og 
medlemsnummer på listen, så det kan tages seriøst af banefolkene. 
 
Sæsonen ude 2014 er lige om hjørnet. Vi har til hensigt at tilbyde hjælp til klargøring af banerne 
igen. Christian Østergård vil igen være baneformand til den fælles klargøringsopgave ude og 
koordinere dato med mig. 
 
Vi har et nyt køkken på vej på udendørsanlægget. Det laver vi samarbejde med kommunen. 
Projektets indhold er  ved at blive aftalt helt konkret, så alle er enige om, hvem der gør hvad. 
 
Køkkenet bliver en ny model i det gamle køkken. Indretningsmæssigt vil det give bedst mening, 
hvis vi bliver nødt til atter at låse køkkenet på grund af manglende oprydning. 
 
Derudover arbejder vi på at få skabt bedre muligheder for at følge kampe og træning fra balkonen  i 
hallen. Dette projekt forventes gennemført, inden vi starter indendørs i 2. halvår 2014. 
 
Vores sponsoraftale er gældende til 1. maj 2014. Den er vi er i gang med at genforhandle og p.t. ser 
det ud til, at vi beholder Intersport i Valby med HEAD som det foretrukne mærke. Tak til denne 
sponsor for samarbejdet i årets løb. 
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Arbejdet i brugerbestyrelsen for tennisanlæggene har været karakteriseret ved opfølgning på 
løbende sager, dialog omkring funktionalitet af kommunens brugerbestyrelser samt forhandling 
omkring de to nye anlægsprojekter nævnt ovenfor. 
 
Fra marts 2014 får brugerbestyrelsen nye medlemmer for en fireårig periode. Michael og Poul har 
tilbudt at tage en periode til. Helle Christensen og Torben Sejer Larsen er stedfortrædere. I den nye 
brugerbestyrelse får de selskab af en repræsentant for Aktiv Fritid. Det må forventes, at vi fremover 
jævnligt skal se på fordelingen af banetimer inde som ude imellem de tre brugere, RKS, Aktiv Fritid 
og Rødovre Tennisklub.   

 
Juniorområdet 

Juniorudvalgsformand Peter Grønning 
 
Juniorområdet er i kraftig udvikling. Ungdomsafdelingen er vokset til omkring 70 aktive. Samtidigt 
ser vi, at de bedste ungdomsspillere for alvor kan supplere seniorspillerne i de bedste rækker. 
Således har både Sofie, Andjela og Carl Christian faste pladser på seniorholdene. Også i 
individuelle turneringer har vore spillere klaret sig strålende sæsonen  igennem. 
 
Det høje spilleniveau for ungdomsspillerne, som allerede tegnede sig sidste år, er nu et faktum, som 
gør, at klubben over for andre klubber  som skoler og kommunale myndigheder fremstår som en 
partner, der skal regnes med og investeres i. 
 
Fra ungdomsafdelingens side oplever vi også, at der i klubben er en større anerkendelse og ros fra 
resten af klubben. Det er dejligt, og vi skal sammen arbejde for en endnu bedre klubånd. Også efter 
at seniorholdene sidste år rykkede op, var der hjælp fra seks forskellige juniorspillere. 
 

Aktiviteter: 
 

Træningen forløber alle ugens dage i tidsrummet om eftermiddagen, hvor klubbens faste trænerstab 
står for træningen. De unge er inddelt i hold, primært efter alder og spillemæssig kunnen, men også 
efter andre hensyn, som spillerne selv kan aftale.  
 
Klubben lægger vægt på, at det først og fremmest er det sportslige, der tilgodeses, men at dette skal 
gå hånd i hånd med en god stemning på banerne. I den forbindelse er det vigtigt, at klubben også 
afholder andre aktiviteter end de sportslige, der støtter op om klubånd og sikrer et godt socialt liv i 
klubben. Derfor afholder klubben aktiviteter ud over turneringer såsom sleep-in og hyggeaftener.  
 
Der vil fremover komme endnu mere fokus på denne del af klubbens aktiviteter. I den forbindelse 
kan vi kun opfordre forældre – og andre familiemedlemmer i moderne familier – til at bidrage. 
Dette er dine børns omgangskreds i lige så høj grad som skole og SFO, så her er der virkelig en 
mulighed for at have det sjovt og gøre en indsats for de unge. I disse år er der i høj grad brug for, at 
dem med interesse og overskud deltager i alt fra stort til småt. Klubben prøver på at invitere og 
inddrage alle interesserede. 
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Trænerne: 
 

Klubben har en fast trænerstab med cheftræner Marcin Gosieniecki i spidsen. I den forløbne sæson 
har vi sagt farvel til juniortræner Katarina Elkjær, der har takket ja til et fuldtidsjob i Roskilde. Den 
slags giver naturligvis anledning til nogen usikkerhed og flytninger, der kom til at præge 
afslutningen af året. Det er for så vidt ikke væsensforskelligt fra en vilkårlig anden arbejdsplads. 
 
I den forbindelse kom vi til at inddrage både nye og tidligere kendte kræfter i klubben, hvilket vi er 
rigtigt glade for kunne lykkes  med  kort varsel. Der er dog lige nu ikke nogen garanti for, at alle 
spillere oplever, at det har været en glat overgang. Vi er derfor lydhøre over for kommentarer og 
ønsker i den forbindelse. 
 

Planlægning: 
 

Med afsæt i sæsonen 2013 ser der ud til at være en række overordnede tiltag, som skal afgøres eller 
videreføres for den kommende sæson: 

‐ Der er et passende antal ungdomsspillere i klubben nu, hvilket gør, at vi ikke har planer om 
ekstraordinært at tiltrække flere spillere, 

‐ Kontingentet og betaling for træning har fundet et passende niveau. Det er ingen planer om 
at ændre dette, 

‐ Ungdomsafdelingen råder over nærmest uændrede ressourcer for den kommende sæson. Vi 
har fokus på at tiltrække flere kvindelige trænere, så der kommer en lidt bedre balance, 

‐ Trænerne bliver i det kommende år mere selvorganiserede, således at de selv kan tage det 
fulde daglige ansvar for såvel socialt liv som sportslige mål uden, at bestyrelsen eller andre 
skal inddrages. Det er klubbens mål, at vi ikke ser børn med lyst til tennis forlade os, fordi 
der er ufleksible systemer eller manglende nærvær, 

‐ Klubben behøver flere frivillige voksne til at bakke op om de unges aktiviteter.  

I det kommende år vil vi se den begyndende udmøntning af den nye skolereform. Dette kan 
sandsynligvis få nogen indflydelse på ungdomsafdelingens arbejde, men dette må vi se på senere. 
 

Resultater: 
 

Og så her til sidst det rent resultatmæssige. RT var på junior-området tilmeldt tre rækker i 
sommeren 2013: 
  

 U-12 drenge-pige hold, deltager og resultat blev en 4. plads 

 U14 drenge-pige hold, deltager og resultat blev en 4. plads 

 U16 pige hold, deltager og resultat blev en 4. plads 

 Carl Chr Grønning var udlånt til Slagelse U16-divisionshold (dvs. 25 %  RT ) hvor de 
kom i slutspillet om DM og fik en fjerdeplads). 

Rødovre har desuden afholdt to juniorturneringer med i alt 6 juniorrækker. Med deltagelse af en 
masse af klubbens egne juniorer var RT godt repræsenteret i disse. Turneringerne kulminerede med 
to turneringssejre af Sofie og Andjela, som vandt henholdsvis U12- og U14-pigerækkerne.  
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RT’s juniorer har desuden fået adskillige sociale arrangementer til at køre, som for eksempel sleep-
overs 2-3 gange om året eller fællesspisning. Der har desuden især i sommers været nogle rigtigt 
hyggelige initiativer omkring juniorholdkampene, hvor både andre juniorer og flere af klubbens 
seniorer kom forbi for at hilse på, give deres opbakning og spise sammen efter kampene.  

 
Seniorområdet 

Juniorudvalgsformand Peter Grønning 
 

Aktiviteten i seniorafdelingen har igen vist en stor optimisme og gå-på-mod  sæsonen igennem. De 
seneste år har Marcin Gosieniecki lagt niveauet for træning og engagement for klubbens seniorer. 
Han har således fungeret som spillende træner på førsteholdet ved siden af, at han i højere og højere 
grad er hele klubbens træner. 
 
Klubben har deltaget med  tre hold i udendørssæsonen i rækker organiseret under SLTU. 
Resultatmæssigt gentager situationen sig fra de forrige år, hvor resultaterne i sjællandsseriens 
seniorer sæsonen igennem var meget positive og resulterede i en plads i slutspillet. Desværre gik det 
igen galt med den mindst mulige margin, hvorefter oprykning ikke kommer på tale i år.  
 
Andetholdet i serie 1 klarede sig fint og sluttede midt i rækken som nummer 5.  
 
Også i de individuelle turneringer har vore spillere igen i år gjort sig bemærket. Bl.a. var Marcin 
ubeskeden  nok til at snuppe titlen i Rødovres egen HEAD cup i uge 50.  
 
Indendørssæsonen er for øjeblikket i fuld gang. Førsteholdet deltager i Wilson DH Senior 3. 
division Øst. Førsteholdet er kommet udmærket fra start og ligger midt i tabellen. Vi har i år fået 
forstærkning af Nick og Nicholas, således at den nye status i 3 division forsvares med held.   
 
Selvom de sportslige resultater igen i 2013 igen rummer lige-ved-og-næsten, er der stadig en rigtig 
god stemning i klubben blandt vore seniorer. Det skyldes ikke mindst, at klubbens spillere er en 
blanding af garvede folk og unge talenter. Det ser ud til, at de unge i de kommende år vil presse på 
for at få endnu  mere plads på de bedste seniorhold.  
 

Veteranområdet 
Veteranudvalgsformand Helle Christensen 

 
Veteranudvalget består af Christian Østergård, Gitte Ahlstrand, Ann-Louise Sølver og Helle 
Christensen. 
 
Vi har afholdt 2 møder, forår og efterår for at få planlagt udendørs/indendørssæsonen. Vi har stadig 
3 veteranhold udendørs, hvor vi har spillet efter opdelingen 40/45. Dertil 2 veteranhold indendørs, 
som er opdelt efter de nye regler som er ren 40 + eller 50 +. 
 
Resultater i udendørssæsonen: 

 40/45 veteran 1 sjællandsserien nr. 5 ude af 6 hold, 

 40/45 veteran 2 serie 2 nr. 2 ud af 6; oprykningskamp til serie 1 blev vundet, 

 40/45 veteran 3 serie 3 nr. 5 ud af 6. 
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Indendørssæsonen startede med, at vi skulle lave ny opdeling. Vi fik et 40+ i serie 1 og et 50 + hold 
i sjællandsserien.  
 
Veteranafdelingen har deltaget i RTV cup udendørs i Herlev sommer 2013 og indendørs i Farum i 
januar mdr. 2014, hvor der spilles om en meget vigtig pokal. Den blev vundet hjem til Rødovre igen 
i år, så nu er alt som det skal være. 
 
Rødovre Tennisklub skal stå for udendørsarrangementet i 2014. Det vil blive afholdt som 
sædvanligt i starten af juli måned.  
 
Deltagere: Farum, Herlev, Hvidovre og Rødovre, hvor der kommer 10 spillere fra hver klub. 

 
Motionistområdet 

Motionistudvalgsformand Torben Sejer Larsen  
 

De modne spillere i alderen 18-88 år udgør klubbens grundstamme medlemsmæssigt. De tegner sig 
for ca. 420 medlemskaber udendørs og godt det halve indendørs.  
 
For første gang i flere år blev udvalget fuldtalligt, så det nu består af Tonny Hansen, Jytte 
Muszynski, Elsebeth Vang Hansen, Carsten Jensen med Torben Sejer som formand.  
 
Udvalget har også i 2013 stået for mange arrangementer: 
 

 Hyg ind alle mandage i udendørssæsonen, hvor det er en stor hjælp, at Bent Klausen sørger 
for, at man kan købe mad bagefter. 

 God morgen tennis hver lørdag i udendørssæsonen, hvor det er en stor hjælp, at Gerda 
Kjærbye og Carstens kone Jette står tidligt op og sørger for morgenmad. 

 Vi prøvede enkelte gange med singleturneringer søndag morgen, noget som vi forventer at 
fortsætte i 2014. 

 Lørdag morgen indendørs, hvor Ingrid Vang Hansen sørger for planlægningen. 
 Den interne motionistturnering, hvor medlemmer selv skal arrangere datoer for deres kampe 

efter turneringsplanen er sat op. I 2013 var der en lille tilbagegang i tilmeldingerne, men 
turneringen fortsætter også i 2014, 

 Der blev afholdt en trænings-camp i august. I løbet af meget kort tid blev tilmeldingslisten 
fyldt op. Flere måtte indse, at de ikke havde været hurtige nok, så mon ikke de er lidt 
hurtigere med tilmeldingen i 2014?   

 Der har været afholdt en masse træning for motionister året igennem, 
 Nordic Mini-Cup. 

 
Vi har 5 hold med i SLTU- turneringen: 
 

 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, bedste kategori inde som ude 
 Motionshold 4 v/Peter Munck, næstbedste kategori inde som ude 
 Golden Age v/Jørgen Jensen, både inde og ude. 
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Der skal lyde en stor tak til motionistudvalget og holdlederne, der sørger for, at Rødovre Tennisklub 
viser flaget på mange baner i Øst- og Nordsjælland. Naturligvis også en stor tak til Anna 
Dabrowski, Marcin Gosieniecki, Laura Grundtvig Lund og Rasmus Schwarz, der har stået for 
træningen. Også en STOR tak til dem, der ikke er nævnt, men som har hjulpet i løbet af året. 
 
 

Regnskabet 2013 og budgettet for 2014  
af kasserer Martin Unger og formand Poul Lundberg Andreasen 

 

Det økonomiske resultat for 2013 er bedre end ventet 

Indtægterne fra seniorerne kom lavere ud end ventet med 834.375 kr., 30.090 kr. eller 3,5 % under 
budget. Tilbagegangen var størst udendørs, hvor vi kom i gang med sæsonen 1 måned senere end 
normalt og ikke fik den tilgang, som vi plejer at få. Her gik vi ca. 70 medlemmer tilbage. Til 
gengæld nåede vi budgetmålet indendørs og fik en meget stor fremgang på træningsgebyrer og 
afvikling af en tennisskole.  

Senior  Budget  Regnskab  Afvigelse  Procentuelt 

Sommer  482.715  423.210  ‐59.505  ‐12,3% 

Vinter  309.000  302.535  ‐6.465  ‐2,1 % 

Træningsgebyrer 
og indskud 

76.750  108.630  +31.880  +41,5 % 

Samlet  864.465  834.375  ‐30.090  ‐3,5 % 
 

Indtægterne fra juniorområdet lå ca. 20 % over budget. En tennisskole i august gav ekstra indtægter 
fra træningsgebyrer m.v.  Træningsgebyrerne er for første gang højere end kontingentindtægterne. 

Junior  Budget  Regnskab  Afvigelse  Procentuelt 

Sommer  49.100  50.890  +1.790  +3,6 % 

Vinter  58.500  65.232  +6.732  +11,5 % 

Træningsgebyrer 
og indskud 

98,100  129.457    +31.357  +32,0 % 

Samlet  205.700  245.995  +40.295  +19,6% 
 

Medlemmerne har derfor under ét betalt 1.080.369 kr. i årets løb, endnu en rekord for klubben, og 
endda 9.925 kr. over budget eller + 0,9 %. 

Diverse indtægter lå tæt på budgettet med 140.880 kr. således, at indtægterne i alt nåede op på 
1.221.249 kr., +11.084 kr. eller +0,9 % over budget.  

Udgifterne lå på 1.041.847 kr.,  34.753 kr. eller 3,2 % under budget.  Året overskud blev derfor på 
179.402 kr., 45.837 kr. højere end budget. 
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På grund af den sene forsommer blev fokus lagt på at udbyde træning til motionisterne samt at få 
hvervet og indsluset juniorer specielt i løbet af 3. kvartal. 

Her er afvigelser fra budget på hovedposterne i udgifterne:  

- Seniorområdet lå 25.058 kr. under budget med halveret medlemstal, 
- Juniorområdet var ca. 18.177 kr. under budget, 
- Veteranområdet lå 2.188 kr. over budget,  
- Motionistområdet lå 19.495 kr. over budget; Dette skyldes især øgede lønudgifter til 

trænere. Indtægterne fra motionisttræning lå imidlertid 58.920 kr. over budget, hvorfor 
motionistområdet under ét forbedrede resultatet med 39.424 kr. ift. budget, 

- Klubhusudvalget brugte i årets løb blot 708 kr.; bestyrelsen har hensat 45.000 kr. til 
udskiftning af køkkenelementer i klubhuset i uge 9-2014, 

- Informationsudvalget lagde sig 14.485 kr. under budgettet, 
- Festudvalget brugte sparede 7.892 kr. på deres budget, da der ikke blev nogen fest, 
- Fælles tennisdrift kostede 2.599 kr. mere end budgetteret, 
- Bestyrelsen brugte 4.514 kr. mindre end budgetteret, 
- Administrationen kostede 15.619 kr. mindre end budgetteret 

På grund af den sene opstart udendørs kom vi først i hus indtægtsmæssigt i oktober måned. Det 
sene forår har derfor haft sin virkning ca. ½ år senere, hvorfor vi har brugt en del af vinteren til at få 
diverse anlægsprojekter fremmet.  

Overskud og kapitalopbygning m.v. 

Vi slutter året af med en egenkapital på 585.301 kr. Hermed har foreningen allerede ved udgangen 
af 2013 nået  målet om, at ½ års driftsomkostninger er dækket ind af egenkapital.   

Der er gennemført flere nye aftaleindskud hos FIH Erhvervsbank; ved årsskiftet 657.958 kr. – og 
med en samlet renteindtægt på 8.908 kr., hvor vi højst ville have opnået 3.000 kr. i Jyske Bank.    

Sidste år reserveredes 200.000 kr. i en særlig anlægsfond, der har til formål at medvirke til 
finansiering af anlægsforbedringer i løbet af 2014 og senere.   

Denne anlægsfond foreslås udvidet til 400.000 kr. Bestyrelsen fremsætter særligt forslag til 
generalforsamlingen omkring disponering af denne anlægsfond. 
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Forudsætningerne for 2014-budgettet 

Erfaringerne fra 2013 er anvendt til at justere på parametre, hvor der er behov for tilpasninger. Det 
drejer sig især om: 

 Nedjustering af medlemstallet for seniorer udendørs til 2013-niveau,  

 Fastholdelse af kontingentsatser og træningsgebyrer på 2013-niveau, 

 Småjustering af kontingentsatser og administration af disse, 

 Flere lønnede timer til projekter og ledelse på junior- og stævneområdet,  

 Udviklingen i administrative og andre fælles udgifter. 
 

Budgettet for 2014 viser da følgende: 

Indtægterne forventes at nå 1.208.610 kr., udgifterne 1.193.400 kr., så vi får et overskud på 15.210 
kr. Da der ikke sker nogen stigning i kontingentsatser og træningsgebyrer, forventer vi endnu lavere 
risiko i 2014-budgettet end de sidste 5 år.   
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Konto‐  
numre 

Indtægter 
Budget 
2013

Regnskab 
2013 

Budget 
2014

Kontingenter seniorer 
100  Seniorer udendørs  470.400 413.990  395.250
105  Seniorer ude kampagne  7.300 1.435  1.825
110  Senior formiddag ude  2.775 3.325  3.885
130  Gæstemedlemskaber  0   3.900  2.000  
140  Seniorer passive  2.240 560  700
150  Indskud seniorer  12.750 8.210  8.500
155  Træningsgebyrer senior elite  32.000 9.500  17.500
157  Træningsgebyrer motionister  32.000 90.920  95.000
160  Senior inde 1. runde HØJ  156.000 133.500  142.000
170  Senior inde 1. runde LAV  22.500 47.755  15.000
175  Senior formiddag inde ‐ 2 * LAV  7.500 5.250  6.000
180  Senior inde 2. runde og senere  55.500 46.750  75.000
190  Vinter senior fri reservation  67.500 66.900  72.000
195  Seniorer i alt (Note 1)  864.465 834.378  834.660

Kontingenter juniorer 
200  Juniorer udendørs  46.500 49.463  46.500
205  Juniorer ude kampagne  2.600 2.590  2.600
208  Juniorer ‐ træningsgebyr ude   34.500 60.578  62.000
210  Juniorer inde  58.500 60.148  47.250
212  Juniorer inde ‐ fri reservation  0 5.084  21.000
220  Juniorer ‐ træningsgebyr inde  58.500 63.439  64.500
230  Indskud juniorer  5.100 5.440  5.100
245  Familierabat  0   ‐1.163  0  
247  Juniorer i alt (10‐18 år)  205.700   245.995  248.950  

250  Indtægter medlemmer   1.070.165 1.080.369  1.083.610
Heraf fra unge 0‐24 år (note 1)  245.000 285.385  300.000

Diverse indtægter 
260  Kommunalt tilskud ungdom  45.000 49.994  50.000
270  Sponsorer  0 6.000  6.000
275  Stævner og turneringer   29.000 17.424  10.000
280  Renteindtægter  6.000 8.908  9.000
290  Salg af bolde   60.000 58.552  50.000
295  Diverse indtægter i alt  140.000 140.880  125.000

296  Indtægter i alt  1.210.165 1.221.249  1.208.610
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Konto‐  
numre 

Udgifter 
Budget 
2013

Regnskab 2013  Budget 2014

Seniorer 

300  Seniorudvalgsmøder  1.000 0  1.000

310  Eksterne turneringer/licenser  15.000 14.204  15.000

320  Boldindkøb  13.000 18.542  13.000

330  Træning og coaching  79.600 60.955  48.000

340  DTF/SLTU holdturnering  20.000 9.840  20.000

345  Seniorer udgifter i alt  128.600 103.542  97.000

Juniorer 

350  Juniorudvalgsmøder  1.000 727  1.000

355  Eksterne turneringer/licenser  15.000 9.725  15.000

360  Trænerlønninger  276.800 277.071  282.000

364  Reserve til stævner/projektledelse  20.000 0  67.500

365  SLTU træner‐ dommerkurser  5.000 15.041  10.000

370  DTF/SLTU‐holdturnering  5.000 ‐300  5.000

375  Klubmesterskaber  1.000 0  1.000

380  Præmieoverrækkelse  3.000 0  3.000

385  Boldindkøb  18.000 10.859  18.000

390  Sportsadministrator Junior  45.000 58.500  45.000

395  Juniorer udgifter i alt  389.800 371.623  447.500

     

Veteranudvalget 

400  Veteranudvalgsmøder  1.000 363  1.000

403  RTV‐Cup / Tøsecup  2.000 0  2.000

405  DTF/SLTU‐holdturnering  10.000 14.825  10.000

407  Veteraner i alt  13.000 15.188  13.000

Motionistudvalget 

410  Møder  1.000 814  1.000

415  DTF/SLTU holdturneringer  16.000 19.770  16.000

420  Hyg‐Ind  2.000 670  2.000

425  5‐Kløverturnering  1.500 1.576  1.500

430  Sportsadministrator motionister  18.000 2.025  18.000

435  Trænerudgifter motionisttræning  28.800 67.711  95.000

440  Aktivitetskonto/workshop  10.000 5.172  5.000

445  Boldindkøb  20.000 19.057  20.000

447  Motionister i alt  97.300 116.795  158.500

Klubhusudvalget 

450  Forbrugsstoffer  1.500 67  1.500

455  Arbejdsdage/møder  1.000 0  1.000

460  Anskaffelser klubhus/køkken  5.000 45.240  5.000

465  Anskaffelser tennishal  5.000 401  45.000

470  Anskaffelser baner  5.000 0  5.000

475  Eget vedligehold  1.500 0  1.500

499  Klubhusudvalget i alt  19.000 45.708  59.000
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Konto‐  
numre 

Udgifter 
Budget 
2013

Regnskab 
2013 

Budget 2014

Informationsudvalg 
500  Møder  1.000 0  1.000
505  Hjemmesiden  10.000 3.412  5.000
510  Medlems‐ og reservationssystem  10.000 8.180  10.000
515  EDB‐ og telecomudgifter  18.000 21.980  20.000
520  Annoncering  24.000 20.991  20.000
525  Velkomstfolder  2.000 0  2.000
530  TV‐kanaler/licens klubhus  5.000 952  5.000
547  Informationsudvalg i alt  70.000 55.515  63.000

Festudvalget 
550  Møder  1.000 359  500
560  Standerhejsning og ‐strygning  3.000 160  1.000
565  Klubfester  4.500 89  7.000
599  Festudvalget i alt  8.500 608  8.500

Fælles tennisdrift i øvrigt 
600  Nøglekort og nøglebrikker  10.000 6.458  10.000
610  Kontingenter SLTU/DIF/FIR  65.000 63.498  65.000
620  Bolde  50.000 60.497  50.000
625  Falck  1.000 0  1.000
630  Forvaltning bolde & inventar  0 1.500  0
635  Halleje  40.000 36.646  40.000
647  Fælles tennisdrift i alt  166.000 168.599  166.000

Bestyrelsen 
650  Møder  5.000 8.302  5.000
655  Generalforsamling  5.000 541  3.000
660  Gaver/blomster  3.000 3.643  1.500
665  Godtgørelser bestyrelsen  14.000 10.000  14.000
699  Bestyrelsen i alt  27.000 22.486  23.500

Administration  
700  Kontordrift  5.000 1.448  5.000
705  Forsikringer  2.400 0  2.400
710  Porto og gebyrer  20.000 15.796  20.000
715  Medlemssekretær  100.000 98.400  100.000
720  Bogholderi  30.000 26.137  30.000
749  Administration i alt  157.400 141.781  157.400

797  Samlede udgifter  1.076.600 1041.847  1.193.400
798  Årets resultat  133.565 179.402  15.210
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Kontingenter og træningsgebyrer 
 
Justeringen af kontingenter i 2012 og træningsgebyrer for elite og juniorer i 2013 er gennemført 
som planlagt.  
 
Disse justeringer fastholdes i 2014: 
 

 Fri reservation er en obligatorisk del af medlemskabet indendørs for alle medlemmer, 

 Gæstemedlemskab anvendes kun udendørs. Ordningen med at sælge tre klip har ikke virket 
administrativt, så fra 2014 sælges kun et klip ad gangen. Ordningengælder stadig ikke kl. 
17.00-20.00 på hverdage. 

 Ganske få medlemmer har søgt om familierabat, men tilbuddet har betydet noget for de få, 
der købte denne, så vi håber, at flere tager imod dette fremover,  

 Betaling On-Line fungerer stadig bedre og vi vil yderligere søge forbedringer her i 2014.  

Tilskudssatserne for klubbens bidrag til spillerudvikling på junior- og eliteområdet er fortsat: 
 
Satstype Begivenhed Kommentar 
Grundlicenser 
DTF  

500 kr. for senior elite  
400 kr. for junior 

Betales 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.; det 
skal sikres, at der er midler til alle 
relevante; dækker også grundlicenser 
DTF ovenfor 

 
  



 

 2 

Kontingenter og træningsgebyrer i budgettet for 2014 

Konto Type 2013 2014 Ændring Bemærkning 
100 Senior udendørs 980 930 -50 Kompensation 

manglende 
 haltid forsommer 

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  750 750 0  
157 Træning elite 1 gang vinter 500 500 0  
158 Træning elite 2 gange vinter  1.000 1.000 0  
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 0 Online/Peter Ravn  
196 Køb af gæstebesøg udendørs 50 50 0 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 750 750 0  
208 Junior træn. 3 gange sommer  1.000 1.000 0  
210 Junior inde 975 975 0 Incl. Fri Reservation 
215 Junior træn. 1. gang vinter 500 500 0   
215 Junior træn. 2 gange vinter 500 1.000 0  
217 Junior træn. 3 gange vinter  500 1.500 0  
230 Indskud juniorer 170 170 0  
248 Familierabat 50 % af billigste 

grundkontingent 
hos medlem 3-X 

 
Ingen 

Når 3 eller flere har 
betalt, debiteres 

kontoen  

 
Maksimum for salg af halkapacitet defineres som: 

 80 juniorer, 
 260 seniorer, 240 motionister og 20 elite, 
  30 seniorer formiddag (15 blokke med to 

medlemmer) 
 Alle medlemsgrupper har Fri Reservation   

 

  
‐  



Årsrapporten 2013 Hovedtal
2008-2013

Rødovre
Tennisklub

Medlemsudvikling udendørs 2008-2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Juniorer 69 74 99 82 80 74
Seniorer 497 520 568 518 494 422

Formiddag 8 10 7 7 5 6
Passive/æres 5 13 20 25 16 4

Samlet 579 617 694 632 595 506

Indendørs medlemmer 2008/2009-2013/2014

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
Juniorer 51 56 85 71 58 71

Senior elite 18 15 17 22 16 9
Motionister 95 177 199 254 265 255

Samlet 164 248 301 347 339 335
Fri reservation 0 156 169 175 231 309
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Årsrapporten 2013 Hovedtal
2008-2013

Rødovre
Tennisklub

Indtægter 2008-2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Seniorer 490 642 729 827 859 834
Juniorer 83 87 151 155 167 246

Andre indtægter 87 62 105 92 131 141
I alt 660 791 985 1074 1157 1221

2008 2009 2010 2011 2012 2013
Senior elite 92 105 114 148 136 103

Juniorer 214 172 271 324 376 372
Veteraner 3 1 9 13 8 15
Motionist 16 26 66 75 98 117

IT&kommunikation 42 51 60 44 70 55
Festudvalg 1 69 6 5 1 1

Klubhus & anlæg 11 4 67 50 11 46
Fælles 103 98 130 197 149 169

Bestyrelsen 25 22 22 23 25 22
Administration + hal 202 396 144 189 152 142

Udgifter i alt 709 944 889 1068 1026 1042
Over-/underskud -49 -153 96 6 132 179

Egenkapital 325 172 268 274 406 585
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