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af Poul Lundberg Andreasen 

 

De sportslige overskrifter i 2014 var: 

• At førsteholdene spiller i 2. division indendørs og i Sjællandsserien udendørs. An-
tallet af ældre elitespillere er faldet. Men unge talenter er kommet i gang på da-
mesiden – og vi har valgt at satse på eliten ved at tilknytte Rasmus Schwarz og 
flere andre gode spillere på sponsorvilkår på herresiden, 

• Juniorerne klarer sig rigtigt godt ved SLTU´s pointstævner. Vi havde atter 3 hold 
med i holdturneringen udendørs. Der er fortsat fremgang medlemsmæssigt - og 
spillemæssigt for de bedste spillere, 

• Det går fortsat godt på veteran- og motionistområdet, der er klubbens rygrad 
medlemsmæssigt og økonomisk. I alt deltager 8 hold udendørs og 7 hold inden-
dørs i SLTU´s holdturnering for veteraner og motionister.     

På trænerområdet er niveauet stabiliseret. Vi har et meget kompetent og samarbejdet 
trænerkorps med 3 seniortrænere omkring cheftræner Marcin Gosieniecki samt 5 unge 
hjælpetrænere. 

Der er brugt mange kræfter på at medvirke i kommunens detailprojektering af en reno-
vering af anlægget udendørs. Ud over dræn og ny belægning og lys på alle 9 baner 
drejer det sig om to minitennisanlæg samt en ny slåmur. Desværre fandt kommunen 
ikke midler til at gennemføre projektet i 2015. Men vi arbejder videre på at få det på 
anlægsprogrammet for 2016. Generalfor-samlingen reserverede i marts 400.000 kr. til 
en medfinansiering af de ca.4 mill. kr., der er tale om totalt. Minitennisanlæggene og 
den nye slåmur andrager ca. ¾ mill. kr. heraf.     

 

Fokusområder for de næste år er: 

• En fortsat sportslig og social udvikling for alle medlemskategorier, 

• At eliten for såvel juniorer som seniorer når et niveau, som beskrevet i udtrykket 
”Rødovre i 1. division inden for 3 år”, 

• Anlæggene inde som ude skal være konkurrencedygtige. Her er renoveringspro-
jektet ude centralt, men luftsluse ved indgangen og et lydsvagt varmeanlæg i hal-
len er også på ønskelisten.  
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Bestyrelsen bestod siden den ordinære generalforsamling den 4. marts 2014 af: 

• Torben Sejer Larsen motionistområdet, 

• Peter Grønning juniorområdet, 

• Peter Munck, sekretær, 

• Erik Worsøe, kasserer, 

• Helle Christensen næstformand, 

• Poul Lundberg Andreasen formand. 

 

Der skal fra min side lyde en varm tak til alle bestyrelseskolleger for et godt samarbej-
de i årets løb.  

Sidst men ikke mindst en endnu varmere tak til de mange ansatte, frivillige og med-
lemmer, der har bidraget til at gøre Rødovre Tennisklub til en god klub at dyrke ”den 
hvide sport” i.   

 

RTK 1. damesenior 2014 
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Næstformand Helle Christensen 

Marts 2014 fik brugerbestyrelsen nye medlemmer for en fireårig periode. Michael Juhl 
og Poul Lundberg blev indstillet til en 4-årig periode mere i begyndelsen af 2014. Helle 
Christensen og Torben Sejer Larsen er stedfortrædere. I maj 2014 blev Torben Peter-
sen medlem som repræsentant for Aktiv Fritid.  

Udendørssæsonen 2014 fik en fantastisk opstart, kommunen havde valgt at bruge et 
eksternt firma til at klargøre banerne. Denne øvelse tog en uges tid. Vi kunne til stan-
derhejsningen fredag 25. april 2014 fortælle, at alle baner var klar til spil  - til stor til-
fredshed for mange medlemmer. 

Banerne har været utrolig gode at spille på. Vi har været heldige med vejret, da vi har 
denne sommer ikke fik ret mange perioder med omfattende regn, og dermed pauser i 
anvendelsen af anlægget. 

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 fået nyt køkken i klubhuset. Det er lavet i samarbejde med kommunen. Det tog 
lidt længere tid, end vi havde regnet med, men slutresultatet er godt. 

Det er et helt enkelt køkken uden finesser, så det kan holde til brugere, der er til tider 
glemmer at passe på inventar osv. Udgiften for klubben blev lidt lavere end budgette-
ret. Sådan kan det også gå ind imellem. 

Nu er der sat glas i balkonvæggen ud mod hallen, så man kan se ud over banerne. Det 
bevirker, at  det er en meget større fornøjelse at følge spillet fra balkonen, da de fleste 
dels kan sidde ned og samtidigt kan se spillet på alle tre baner. Også dette projekt blev 
billigere end budgetteret. 

Varmeanlægget i hallen har der ikke været tid og kræfter til at arbejde videre på, men 
det er en opgave, som skal løses i løbet af de næste par år.  

Vi har genforhandlet vores sponsoraftale med Intersport i Valby med HEAD som det 
foretrukne mærke fra 1. maj 2014 og 2 år frem. Vi køber alle bolde og osv. i Intersport 
og de har i sommerens løb været i klubben 3 gange, hvor de har haft et udbud af varer 
med, dog mest ketcher/sko og tasker, der ikke været et udbud af spændene tennis tøj, 
så det må købes andre steder. 

Klubfesten markerede en dejlig afslutning på udendørssæsonen. Der var rigtigt mange, 
der havde meldt sig til og festen må nok betegnes som em kæmpesucces, så der bliver 
en fest igen i 2015, når vi slutter udendørssæsonen. Festen bliver lørdag 19. eller 
26.september 2015, så det er bare med at sætte kryds i kalenderen. 

Projekter på anlægget 2015 er der ingen af på nuværende tidspunkt, så bestyrelsen får 
en dejlig og rolig udendørssæson: Vi glæder os til at få fokus på den daglige drift og 
småopgaver, der også forbedre klublivet. 
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Einar Schwarz og Poul Lundberg 

Indendørs endte vi sidste vinter med at bevare de to bedste elitehold i Wilson DH 2. 
division. I sig selv et godt resultat. Vi skulle så atter forsøge at rykke op fra Sjællands-
serien udendørs og begynde i en forstærket 2. division i efteråret. Oprykning udendørs 
glippede atter i år, da vores reservebænk var for svag, da det gjaldt. 

På trods af en stor indsats på træningsbanen halveredes antallet af voksne elitespillere 
i sommerens løb. Bestyrelsen valgte derfor i løbet af sommeren at indgå aftale med 
Rasmus Schwarz om at flytte tilbage til Rødovre fra elitedivisionsklubben Birkerød.  

Det bevirkede, at der i efteråret kom  tilgang af 3-4 dygtige herrespillere udefra. Vores 
dameside blev styrket af endnu flere unge talenter fra juniorområdet samt et par nye 
spillere fra naboklubber. 

Bestyrelsen har  vedtaget en målsætning om, at klubben inden for 3 år skal have sine 
to bedste elitehold i 1. division. Hermed menes, at en klub af Rødovres størrelse og be-
liggenhed skal være i stand til at drive det til dette niveau. Dette under en forudsæt-
ning af, at der arbejdes målrettet på at få en stærk og bred trup med tilstrækkeligt go-
de spillere hele vejen op fra serieholdene til et førstedivisionsniveau. 

 

 

 

RTK 1. herresenior 2014 
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Det vil kræve en kerne af 12-14 gode herrespillere og 10-12 damespillere, der kan ud-
fordre hinanden til træning og samtidigt ser en fælles opgave i at kæmpe for at komme 
med på klubbens hold. Det vil også danne grundlaget for , at vi får mange deltagere i 
de individuelle pointstævner, hvor den enkelte spiller udvikler skarpheden i sit spil. 

Her midt i vintersæsonen har såvel herrer som damer klaret sig rimeligt i 2. division. 
Herrerne har fået en del points på trods af skader hos nøglespillere. På damesiden  kla-
rer vi os også godt, da de mange unge talenter fra juniorområdet ser ud til at kunne 
hente de nødvendige points for at bevare pladsen i 2. division. 

Vi har valgt at annoncere weekenderne med  hjemmekampe i Rødovre Lokalnyt. Her 
har vi samtidigt fået pæn omtale af de opnåede resultater. Denne PR-indsats tillige 
med en målrettet indsats for at skaffe klubben sponsorer arbejdes der videre med i 
2015.  
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Marcin Gosieniecki, Einar Schwarz og Peter Grønning  
 
Fremgangen fortsætter 

Juniorafdelingen fortsætter de seneste års fremgang. Der er mere end 70 børn ude som 
inde og langt de fleste modtager organiseret træning. De bedste ungdomsspillere over-
tager nu pladserne på eliteholdene, specielt for damer, hvor vi kun har en fast elitespil-
ler over 18 år tilbage. Også i de individuelle turneringer klarer vores spillere sig strålen-
de. 

Spilleniveauet er nu så højt, at klubben over for andre klubber, skoler som kommunale 
myndigheder er en partner, der skal regnes med og investeres i. Fra klubben er der 
endnu større anerkendelse og ros til de unge. En sådan positiv spiral er med til at stabi-
lisere udviklingen. 

Træningen forløber alle ugens hverdage i tidsrummet kl. 14-17 om eftermiddagen, hvor 
klubbens faste trænerstab står for træningen. De unge er inddelt på 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 dette skal gå hånd i hånd med en god stemning på banerne. I denne forbindelse 
er det vigtigt, at klubben også afholder andre aktiviteter end de sportslige, der støtter 
op om klubånd og sikrer et godt social liv i klubben. Derfor afholder klubben også akti-
viteter som tennisskoler, sleep-in og hyggeaftener.  

Klubben har en fast trænerstab med cheftræner Marcin Gosieniecki i spidsen.  Tre 
voksne trænere – Einar Schwarz, Peter Ravn og Rasmus Schwarz – supplerer på bedste 
vis denne indsats. Dertil kommer 5 unge hjælpetrænere – Cecilie, Camilla, Clara, Laura 
og Jonas – der går på diverse trænerkurser og som vi vil trække endnu mere på i de 
kommende år. I perioden 1. marts til 1. december har vi fået administrativ bistand fra 
Ole Sørensen, der fik medlemskaber, træningsgebyrer og træningsplaner på plads. 

Skolereformen byder på en udfordring 

Skolereformens konsekvenser har vi gradvist mærket i løbet af efteråret. Først og 
fremmest ved, at 75 % af vores unge medlemmer kommer senere fra skole, hvorfor vi 
agter at lade træningen afvikle senere om eftermiddagen fra 2015.  Vi agter også at 
byde ind som en endnu mere aktiv partner på idrætsområdet for Rødovre Kommunes 7 
skoler. 

Sportslige resultater 

RT var på junior-området tilmeldt i tre rækker i sommeren 2014.  

• U-10 drenge-pige hold, resultat en 8. plads blandt 8 hold i B-rækken 

• U-12 pigehold; resultat en 3. plads blandt 4 i A-rækken, 

• U-14 drengehold; resultat en 5. plads blandt 6 i B-rækken. 
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Det er meget væsentligt, at vi har spillere nok til at kunne stille hold, der spiller så 
godt, at der er kamp om pointene. Det har været tilfældet denne sommer. 

 

Lige før jul nåede Sofie Vindberg Nielsen (på billedet ovenfor) til semifinalen i Grand 
Prix-finalen for U-12 i Farum. At vi har en juniorspiller blandt de sidste 4 her, er et godt 
signal om, hvor langt de bedste juniorer i klubben er kommet. Først i det nye år har vi 
mere end 10 børn med i sjællandsmesterskaberne indendørs. Endnu et lovende signal 
om fremgang.  I det hele taget skal vi have endnu flere børn til at deltage i pointstæv-
nerne i løbet af 2015.  
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Af Torben Sejer 

De modne spillere i alderen 18-88 år udgør klubbens grundstamme medlemsmæssigt. 
De tegner sig for lidt over 400 medlemskaber udendørs og godt det halve indendørs.  

Udvalget består af: Tonny Hansen, Jytte Muszynski, Elsebeth Vang Hansen, Erik Han-
sen og med Torben Sejer som formand.  

Udvalget har også i 2014 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 står tidligt op og sørger for morgenmad. 

• Nogle søndag aften single turneringer. 

• 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. Også i 2014 var der en lille tilbage-
gang i tilmeldingerne, men turneringen fortsætter også i 2015. 

• Der blev afholdt en trænings camp i august.    

• Jule og nytårsturnering 

• Fredag aften tennis og grill 

• Der har været afholdt en masse træning for motionister både før og efter som-
merferien. 

 

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. 

 

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 Marcin Gosieniecki og Rasmus Schwarz der har stået for træning. Også en STOR 
tak til dem, der ikke er nævnt, men som har hjulpet i løbet af året. 
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Af kasserer Erik Worsøe og formand Poul Lundberg Andreasen  

Det økonomiske resultat for 2014 endte igen med et pænt overskud; denne 

gang 57.427 kr. 

Kontingenterne nåede i alt op på 837.347 kr., eller 7.513 under budgettet. Det officielle 
medlemstal er steget 21 i forhold til året før.   

Indtægterne fra seniorkontingenter og -indskud lå ca. 11.000 kr. under budget-
tet. Vi havde sikkert nået budgetmålet, hvis vi ikke havde anvendt 4 blokke i tidsrum-
met kl. 17.00-18.30 på hverdage til at kompensere for skolereformens effekt på junior-
området. Det officielle medlemstal indberettet i det Centrale Foreningsregister for seni-
orerne er vokset med 11 medlemmer. 

Herunder findes kontingentindtægterne for seniorområdet:  

 

Kontingentindtægterne fra juniorområdet lå 2,76 % over budget. På trods af usik-
kerhed på juniorområdet i forbindelse med folkeskolereformens indførelse har vi  fast-
holdt medlemstallet og faktisk øget det med 10 medlemmer i 2014.  

 

Træningsgebyrerne lå under ét 5,3 % under budgettet:  

Medlemmerne har derfor i alt  betalt 1.063.806 kr. i årets løb - lidt mindre end sidste år 
og 19.804 kr. under budgettet. (-1,8 %) 

 

Senior Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt 

Sommer 412.160 421.482 +9.322 +2,26 % 

Vinter 310.000 289.880 -20.120 -6,49 % 

Samlet 722.160 711.262 -10.898 -1,51 % 

Junior Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt 

Sommer 54.200 59.080 +4.880 +9,00 % 

Vinter 68.500 67.005 -1.495  -2,18 % 

Samlet 122.700 126.085 +3.385 +2,76 % 

Kategori Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt 

Junior 126.500 130.553 +4.053 +3,2 % 

Elite   17.500     8.750  -8.750 -50,0 % 

Mo,onist   95.000   87.056  -7.944 -8,36 % 

Samlet 239.000 226.359 -12.641 -5,29 % 
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Diverse indtægter 

Lå tæt på budgettet med 92.438 kr. mod et budget på 75.000 kr. Indtægterne som 
helhed nåede i alt 1.156.242 kr., ca. 10.000 kr. under budget. (Bemærk, at vi har po-
steret boldudgifterne på en anden måde end tidligere).   

Udgifterne 

Lå på 1.098.815 kr., 43.585 kr. under budget svarende til minus 3,82 %. Hovedafvi-
gelser på udgiftskontiene blev 

• Seniorområdet lå 6.669 kr. under budget,  

• Juniorområdet var 39.917 kr. over budget, 

• Veteranområdet lå 5.077 kr. under budget, 

• Motionistudvalget lå 33.776 kr. under budget. Afvigelsen skyldes især udgifter til 
motionisttræning, der ligger 27.500 kr. under budgettet,  

• Klubhusudvalget brugte 22.441 kr. færre end budgetteret. Det blev billigere at 
lave udsigtsbalkon i tennishallen end ventet. Indkøbene var mindre end forudsat, 

• Informationsudvalget lagde sig 13.011 kr. under budgettet, 

• Festudvalget var aktivt med en stor fest og brugte 6.865 kr. mere end budgette-
ret, 

• Fælles tennisdrift kostede 11.104 kr. mere end budgetteret. Der var stigning i ud-
gifterne til nøglebrikker samt indkøb af yderligere 100 nøglechips til indendørs, 

• Bestyrelsen brugte 467 kr. mere end budgetteret, 

• Administrationen kostede 21.375 kr. mindre end budgetteret. Specielt blev med-
lemsservice og porto og gebyrer mindre end forventet. 

Boldregnskabet ser således ud:  

*) Bolde ,l mo,onis/ræning indgår også her 

Fra næstformanden foreligger ovenstående forbrugsfordeling i antal rør pr. område. 
Den samlede udgift til bolde androg 49.140 kr. Ved at anvende antal forbrugte rør som 
fordelingsfaktor bliver kroneudgiften for de enkelte områder som anført ovenfor. 

Område Rør i alt Procentuelt Kronefordeling 

Mo,onist- og Veteranområdet 289 45,44 % 22.329 

Junior- og eliteområdet *) 234 36,79 % 18.079 

Salg ,l private medlemmer 113 17,77 %   8.732 

Samlet fra konto 2103 Boldforbrug 636 100,00 % 49.140 
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Foreningens investering i junior- og eliteområdet er steget: 

Mange medlemmer er interesseret i at få dette belyst. Der var budgetteret med et net-
toresultat på 191.250 kr. i tilskud fra foreningen. Resultatet blev 42.739 kr. dyrere, 
dvs. et samlet tilskud på 233.989 kr. Kort fortalt faldt tilslutningen i eliteområdet til ca. 
det halve af det budgetterede. Men foreningens øgede sats på juniorområdet  kostede 
yderligere ca. 50.000 kr. mere end budgetteret. 

Nøgletal for junior- og eliteområdet 2014 i tabel herunder:  

Overskud og kapitalforhold. 

Foreningen slutter året med en egenkapital på 642.728 kr. svarende til udgifterne til 7 
måneders drift. 400.000 kr. er bundet af en generalforsamlingsbeslutning om at skulle 
anvendes til en medfinansiering af anlægget udendørs.   

Aftaleindskuddene hos FIH Erhvervsbank lå ved årsskiftet på 565.319 kr., men de sid-
ste udløber i april 2015. Det bliver svært at få renter i almindelig bank fremover. Arbej-
dernes Landsbank ser ud til at være mere foreningsvenlig end så mange andre og er 
topkandidat til at tage over i  2015. 

Forudsætningerne for 2015-budgettet 

Erfaringerne fra 2014 er anvendt til at justere på følgende forhold:  

• Fastholdelse af kontingentsatser og træningsgebyrer på 2014-niveau generelt, 

• Men nedsættelse af kontingentsatsen for juniorer udendørs til 500 kr. (fra 775 
kr.), 

• Træningsgebyrerne for motionister er sænket 10 % (administrationsgebyr udgår).  

• Indendørs medlemskab med fri reservation er gjort 100 kr. billigere  

Budgettet for 2015 viser da: 

Indtægterne forventes at nå 1.128.710 kr., udgifterne 1.121.500 kr., hvorved der fås 
et overskud på 7.210 kr. De uændrede eller sænkede kontingent- og gebyrsatser redu-
cerer risikoen i budgettet.  

Kontoposter Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt 

Egenbetaling junior 249.200 256.638 +7.438  + 2,98 % 

Egenbetaling elite 47.050 21.020 -26.030 -55,32 % 

Tilskud 

Rødovre Kommune 

50.000 50.514 +514   +1,02 % 

Samlede indtægter 346.250 328.172 -18.078  -5,22 % 

Udgi9er juniorer 429.500 469.417 -39.917  -9,29 % 

Udgi9er seniorer 84.000 77.331 +6.669 +7,93 % 

Bolde 24.000 18.079 +5.921 -24,67 % 

Samlede udgi9er 537.500 564.827 -27.327   +5,08 % 

Ne/oinvestering -191.250 -236.655 -45.405 +23,74 % 
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Konto-  

numre 
Indtægter 

Budget 

2014  
Regnskab 2014 Budget  2015 

 Kon(ngenter seniorer     

1001 Seniorer udendørs 395.250  397.772 395.250 

1002 Seniorer ude kampagne 1.825  4.380 3.960 

1003 Senior formiddag ude 3.885  5.780 6.200 

1004 Gæstemedlemskaber 2.000   2.000 2.000 

1005 Seniorer passive 700  840 700 

1006 Indskud seniorer 8.500  10.710 10.200 

1021 Senior inde1. runde HØJ 142.000  169.365 156.000 

1022 Senior inde1. runde LAV 15.000  39.600 26.250 

1023 Senior formiddag  inde - 2 * LAV 6.000  13.850 16.500 

1024 Senior inde 2. runde og senere 75.000  11.775 89.250 

1092 Vinter senior fri reserva,on 72.000  55.290 -9.000 

1099 Seniorer i alt (Note 1) 722.160  711.362 697.310 

       

 Kon(ngenter juniorer      

1101 Juniorer udendørs 46.500  54.730 40.000 

1102 Juniorer ude kampagne 2.600  260 2.300 

1111 Juniorer inde 68.250  67.005 68.250 

1120 Indskud juniorer 5.100  5.440 5.100 

1129 Familierabat 0   -1.350 -2.000 

1198 Juniorer i alt (10-18 år) 122.450   126.085 113.650 

       

  Træningsgebyrer         
            

1008 Træningsgebyrer senior elite 17.500   8.750 8.750 

1016 Træningsgebyrer mo,onister 75.000   68.993 77.000 

1017 Tennisskole mo,onister 20.000   18.063 22.000 

1104 Tennisskole juniorer 15.000   9.147 15.000 

1105 Juniorer - træningsgebyr ude 47.000   52.656 52.000 

1115 Juniorer - træningsgebyr inde 64.500  68.750 65.000 

1199 Træningsgebyrer og indskud i alt 239.000   226.359 237.750 

            

1200 Indtægter medlemmer 1.083.610  1.063.806 1.048.710 

 Heraf fra unge 0-24 år (note 1) 245.000  272.408 275.000 

           

            

 Diverse indtægter     

1301 Kommunalt ,lskud ungdom 50.000  50.514 35.000 

1302 Reklame og sponsorindtægter 6.000  20.000 30.000 

1303 Stævner 10.000  5.000 5.000 

1304 Renteindtægter 9.000  9.677 5.000 

1305 Salg af bolde ,l medlemmer 50.000  7.245 5.000 

1398 Diverse indtægter i alt 125.000  92.438 80.000 

      

296 Indtægter i alt 1.208.610  1.156.252 1.128.710 
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Konto-  

numre 
Udgi3er Budget 2014 

 
Regnskab 2014 Budget 2015 

 Seniorer     

1402 Seniorudvalgsmøder 1.000  0 1.000 

1403 Eksterne turneringer/licenser 15.000  3.575 7.000 

1404 Træning og coaching 48.000  72.956 48.000 

1405 DTF/SLTU holdturnering 20.000  800 20.000 

1499 Seniorer udgi9er i alt 84.000  77.331 76.000 

      

 Juniorer     

1502 Juniorudvalgsmøder 1.000  990 1.000 

1503 Eksterne turneringer/licenser 15.000  13.619 25.000 

1504 Trænerlønninger 282.000  322.291 282.000 

1505 Reserve ,l stævner/projektledelse 67.500  67.006 67.500 

1506 SLTU træner- dommerkurser 10.000  12.400 10.000 

1507 DTF/SLTU-holdturnering 5.000  1.100 5.000 

1540 Klubmesterskaber 1.000  0 1.000 

1541 Præmieoverrækkelse 3.000  1.527 3.000 

1561 Sportsadministrator Junior 45.000  50.484 45.000 

1579 Juniorer udgi9er i alt 429.500  469.417 439.500 

   
 

  

 Veteranudvalget     

1601 Veteranudvalgsmøder 1.000  228 1.000 

1602 RTV-Cup / Tøsecup 2.000  845 2.000 

1603 DTF/SLTU-holdturnering 10.000  6.850 10.000 

1699 Veteraner i alt 13.000  7.923 13.000 

      

 Mo(onistudvalget     

1701 Møder 1.000  0 1.000 

1702 DTF/SLTU holdturneringer 16.000  18.156 16.000 

1703 Hyg-Ind 2.000  0 2.000 

1704 5-Kløverturnering 1.500  0 1.500 

1705 Sportsadministrator mo,onister 18.000  0 18.000 

1706 Trænerudgi9er mo,onis/ræning 95.000  85.567 90.000 

1707 Ak,vitetskonto/workshop 5.000  1.000 5.000 

1799 Mo,onister i alt 138.500  104.724 133.500 

      

 Klubhusudvalget     

1802 Forbrugsstoffer 1.500  0 1.500 

1804 Arbejdsdage/møder 1.000  168 1.000 

1807 Anskaffelser klubhus/køkken 5.000  1.572 10.000 

1810 Anskaffelser tennishal 45.000  33.499 5.000 

1811 Anskaffelser baner 5.000  30 5.000 

1812 Eget vedligehold 1.500  1.300 1.500 

1899 Klubhusudvalget i alt 59.000  36.569 24.000 
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Konto-  

numre 
Udgi3er 

Budget 

2014  
Regnskab 2014 Budget 2015 

 Informa(onsudvalg     

1901 Møder 1.000  985 1.000 

1902 Hjemmesiden 5.000  3.745 5.000 

1903 Medlems- og reserva,onssystem 10.000  11.236 10.000 

1904 EDB- og telecomudgi9er 20.000  15.357 20.000 

1905 Annoncering 20.000  17.705 20.000 

1906 VelkomsHolder 2.000  0 2.000 

1907 TV-kanaler/licens klubhus 5.000  961 1.000 

1999 Informa,onsudvalg i alt 63.000  49.989 59.000 

      

 Festudvalget     

2001 Møder 500  0 500 

2002 Standerhejsning og -strygning 1.000  723 1.000 

2003 Klubfester 7.000  14.642 13.500 

2099 Festudvalget i alt 8.500  15.365 15.000 

      

 Fælles tennisdri3 i øvrigt     

2101 Nøglekort og nøglebrikker 10.000  18.449 10.000 

2102 Kon,ngenter SLTU/DIF/FIR 65.000  69.242 65.000 

2103 Bolde 50.000  49.140 50.000 

2104 Falck 1.000  939 1.000 

2106 Halleje 40.000  36.646 40.000 

2130 Fælles tennisdri9 i alt 166.000  177.104 166.000 

      

 Bestyrelsen     

2132 Møder 5.000  6.212 10.000 

2133 Generalforsamling 3.000  6.496 3.000 

2134 Gaver/blomster 1.500  2.208 3.000 

2135 Godtgørelser bestyrelsen 14.000  9.051 10.000 

2149 Bestyrelsen i alt 23.500  23.967 26.000 

      

 Administra(on     

2151 Kontordri9 3.000  1.371 3.000 

2152 Forsikringer 2.400  4.723 5.000 

2153 Porto og gebyrer 20.000  14.955 17.500 

2154 Medlemssekretær 100.000  85.250 100.000 

2155 Bogholderi 30.000  29.725 30.000 

2179 Administra,on i alt 157.400  136.025 155.500 

       

2198 Samlede udgi3er 1.142.400  1.098.815 1.121.500 

2999 Årets resultat 21.210  57.427 7.210 
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 Konto-  

numre 
Balancen 

Budget 

31.12.2014   

Regnskab 

31.12.2014 

Budget       

31.12. 2015  

 Ak(ver         

3919 Foliekon, Jyske Bank 12.848  192.406 175.000  

3920 WTA 22.663  20.048 25.000  

3921 A9alekon, Jyske Bank 115.000  0 0  

3922 A9alekon, FIH Erhvervsbank 600.000   565.319 600.000   

3923 Nøgledepositakonto 5.000  6.498 0  

3923 Tilgodehavender 0   0 0   

3999 Ak(ver i alt  (note 2) 750.521  798.891 800.000  

       

 Passiver      

4741 Forudbetalt kon,ngent 2015 5.000   5.580 5.000   

4860 Kreditorer 30.000  29.262 30.062  

4764 Skyldige nøgledeposita  90.000  92.800 90.000  

4201 Hensæ/else dri9 10.000  0 10.000  

4859 Gæld ,l det offentlige 15.000  8.250 15.000  

4197 Egenkapital primo 585.301  585.301 642.728  

4152 Over-/underskud 21.210  57.427 7.210  

4199 Egenkapital ul,mo(note 3) 606.511  642.728 649.938   

4999 Passiver i alt 750.521  798.891 800.000   

          

Note 1) Kon,ngenter 0-24 år på kon, 1099,1198, 1104, 1105, 1115     

Note 2) Der er installa,oner og løsøre ,l en anskaffelsespris på 600.000 kr., som er fuldstændigt afskrevet 
Note 3) Heraf er placeret 400.000 kr. i en anlægsfond, der kan anvendes ,l med- og helfinansiering af anlæg 

       

E9er bestyrelsens og revisionens opfa/else giver årsregnskabet et retvisende billede af årets resultat,  

ak,ver, gæld og egenkapitalens s,lling pr. 31. december 2014. Der er fra status og frem ,l i dag ikke 

indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsregnskabet væsentligt. 

 Bestyrelsen den  10. februar 2015 

 

 Poul Lundberg Andreasen            Helle Christensen                Erik Worsøe 

 Peter Grønning                               Torben Sejer Larsen          Peter Munck  

  

Budge/et for 2015 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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Kontingenter og træningsgebyrer  

De seneste års justeringer af  kontingenter og træningsgebyrer fastholdes med meget 
få ændringer. De vigtigste principper er gengiver herunder: 

• Fri reservation er en obligatorisk del af kontingenterne indendørs for alle medlem-
mer, 

• Gæstemedlemskab anvendes udendørs af seniorer, dog ikke kl. 17.00-20.00 på 
hverdage.  

• Familierabatten benyttes stadig af ganske få, men bibeholdes, 

• Betaling  On-Line fungerer stadig bedre. Vi vil yderligere søge forbedringer her i 
2015. 

Tilskudssatserne for klubbens bidrag til spillerudvikling på junior- og eliteområdet frem-
over:  

 

 

Satstype Begivenhed Kommentar 

Grundlicenser DTF 500 kr. for senior 

400 kr. for junior 

Betales af klubben e9er inds,lling 

af emner ,l bestyrelsen 

 i marts/april måned 

Tilskud ,l licenser 

ved pointstævner og 

sjællandsmesterska-

ber 

Elite Op ,l 1.000 kr. pr. medlem på 

årsbasis, hvis de/e deltager i 

relevante stævner og mesterska-

ber 

Inden for budge/et på 7.000 kr. 

(dækker også grundlicenser DTF) 

Junior Inden for budge/et på 25.000 kr. 

(dækker også grundlicenser DTF) 
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Kontingenter og træningsgebyrer i budgettet for 2015  

Maksimum for halkapacitet defineres som: 

80 juniorer, samt 260 seniorer (240 motionister og 20 elite) - i alt 340. 

28 seniorer formiddag indendørs; 14 blokke; 4 kl. 8.00-14.00 fredag formiddag og 10 
på almindelige hverdage kl. 6.30-8.00; 2 per dag  

Alle medlemsgrupper har Fri Reservation   

Konto Type 2014 2015 Ændring Bemærkning 

1001 Senior udendørs 930 930 0   

1002 Senior ude e9ersommer 365 330 -35 Enklere 

1003 Senior formiddag ude 310 310 0   

1004 Gæstebesøg udendørs 50 50 0 Betaling Online 

1005 Senior passiv 140 140 0   

1006 Indskud seniorer 170 170 0   

1008 Træning elite 1 gang sommer 500 500 0   

1009 Træning elite 2 gange sommer 750 750 0   

1009 Træning elite 1 gang vinter 500 500 0   

1009 Træning elite 2 gange vinter 1.000 1.000 0   

1021 Senior 1. runde – HØJ 1.300 1.300 0 Incl. Fri Reserva,on 

1022 Senior 1. runde - LAV 1.050 1.050 0 Incl. Fri Reserva,on 

1023 Senior formiddag inde – LAV 550 550 0 Incl. Fri Reserva,on 

1024 Senior 2. runde eller senere 1.050 1.050 0 Incl. Fri Reserva,on 

  Leje af boldmaskine 50 50 0 Online/Peter Ravn 

1101 Junior udendørs 775 500 -275 Mhp hvervning og fast-

holdelse 

1102 Junior ude e9ersommer 260 230 -30 Enklere 

1105 Junior træn. 1. gang sommer 500 500 0   

1105 Junior træn. 2 gange sommer 750 750 0   

1105 Junior træn. 3 gange sommer 1.000 1.000 0   

1111 Junior inde 975 975 0 Incl. Fri Reserva,on 

1115 Junior træn. 1. gang vinter 500 500 0  

1115 Junior træn. 2 gange vinter 500 1.000 0   

1115 Junior træn. 3 gange vinter 500 1.500 0   

1120 Indskud juniorer 170 170 0   

1129 Familierabat   50 % af billigste grund-

kon,ngent 

Når 3 eller flere har 

betalt, debiteres konto-

en 
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Udendørs medlemmer 2008-2014
Medlemmer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Juniorer 69 74 99 82 80 74 72

Seniorer 497 520 568 518 494 422 440

Formiddag 8 10 7 7 5 6 19

Passive/æres 5 13 20 25 16 4 11

Samlet 579 617 694 632 595 506 542
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Indendørs medlemmer 2008/2009-2014/2015
Medlemmer 2008/20092009/20102010/20112011/20122012/20132013/20142014/2015

Juniorer 51 56 85 71 58 71 69

Seniorer 113 192 216 276 281 264 252

Samlet 164 248 301 347 339 335 321

Fri Reservation 0 156 169 175 231 309 300
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Indtægter 2008-2014
Kategorier 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 50.000 kr.

Seniorer 490 642 729 827 859 834 807 ud af

Juniorer 83 87 151 155 167 246 257 oversigt

Andre 87 62 105 92 131 141 92 2014

I alt 660 791 985 1074 1157 1221 1156
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Udgifter 2008-2014
Kategorier 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Senior elite 92 105 114 148 136 103 77

Juniorer 214 172 271 324 376 372 469

Veteraner 3 1 9 13 8 15 8

Motionister 16 26 66 75 98 117 105

Klubhus & anlæg 11 4 67 50 11 46 37

IT & Kommunikation 42 51 60 44 70 55 50

Festudvalg 1 69 6 5 1 1 15

Fælles tennisdrift 103 98 130 197 149 169 177

Bestyrelsen 25 22 22 23 25 22 24

Administration 202 396 144 189 152 142 136

Udgifter i  alt 709 944 889 1068 1026 1042 1098

Over-/underskud -49 -153 96 6 131 179 58

Egenkapital ultimo 325 172 268 274 406 585 643
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Reserveside—skal Qernes i endelig udgave med mindre der skal mere tekst ind. 


