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Hovedpunkter  generalforsamlingen 8. marts 2016

1. ”Kan vi se træerne for bare skov?”

2. Juniorområdet – indsatsen fastholdt

3. Eliteområdet 1. divisionsniveau  med bund i”

4. Veteraner og motionister det faste bolværk

5. Træning og trænere garanterer fortsat udvikling

6. Kommunen magter endnu ikke opgaven som håbet

7. Vi klarede Marcins skade og indtægtstilbagegang 

8. Medlemstallet faldt lidt igen, minus 15 officielt 

9. Tak til kulturbærerne – der er mange af dem!

10. Er det vores klub i 2016?
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Strategimøde april 
2010:

”Forvirring om alt”
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• Efteråret 2014:
• ”I 1. division på tre år”
• ”Ordentlig tennis”
• ”For alle året rundt (16*365)”

• På trods af problemer ”skader-økonomi”
• Vi kom igennem 2015
• Og herrerne rykkede op 2 gange

• ”Så måske ser  vi nu, hvad der får træerne i 
skoven til at udvikle sig, så alle ønsker at 
være i den?”

Vokser træerne ind i himlen? Vokser træerne ind i himlen? Vokser træerne ind i himlen? Vokser træerne ind i himlen? 
–––– eller kan mindre gøre det?eller kan mindre gøre det?eller kan mindre gøre det?eller kan mindre gøre det?



� Ca. 70 faste medlemmer <=> kapacitetsgrænse,

� De bedste spiller på elitehold,

� Meget stærke piger,

� Større bredde nedefra,

� Folkeskolereformen => 1 time senere hjem fra skole

� Marcins skade kostede penge og tidsforbrug for resten

2016 især:
� Mere deltagelse til pointstævner for de bedste

� Tættere på Rødovres skoler og kommunens folk,

� Kontingentet foreslås også nedsat om vinteren, så det koster 100 
kr. pr. måned året rundt. (ca. 1/3 ned på 2 år)

� Træningstidernes flytning ½ time ude og inde fastholdes   
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� ”1.division på tre år”, herrerne rykket i 2. division udendørs 

� Damerne og de sekundære hold kæmper for at bide sig fast

2016-2017:
� 11-17 dygtige og motiverede herrer => 3-4 hold

� Rasmus, Marcin, Nicholas, Jonas, Mikkel, Jesper, Claus Ipsen, Nick Frederik, Michael, 
Nikolaj, Christian M., Martin og 4-6 boblere

� 7-8 dygtige og motiverede damer => 3 hold
� Sofie, Clara, Marianne, Cecilie, Louise, Claire, Nikita, Elnaz, 2-3 boblere

� Synlighed i Rødovre og i klubben; flere omtaler - Facebook
� Sponsorindtægter i gang, nu hvor skaderne er klaret
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� Klubbens rygrad
� Selvorganiserende
� Niveauet i holdturneringen fastholdt
� Træner fortsat meget med træner og via selvtræning
� Tennisrejser til udlandet 
� Flytning af spil til formiddag på hverdage.

2016:

� Stabilisering af aktiviteter, samt træning og sociale 
aktiviteter incl. forplejning ude som inde,

� Åben for nye initiativer, hvis medlemmerne selv medvirker
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� Team af trænere, der hjælper hinanden

� Klubben står for al træning:

� Junior: 
� Indslusning, let øvede, øvede, meget fokuserede (30 + 20 + 20 + 10)

� Egenbetaling svarende til de ”store tennisklubber”

� Elite: 
� Øget lyst til at træne i den nye trup 

� Samtræning og holdturnering med juniorer og veteraner,

� 6 spillere gratis medlemskab og træning, øvrige betaler som tidligere 

� Spillersponsor 1 spiller => søger sponsorindtægter og at Team Rødovre får øje på os

� Motionist: 
� Voksen Introduktion, let øvede, øvede, meget øvede

� Tennisskoler samt individuel tegning af træning

� Skal hvile i sig selv økonomisk  med dækning af boldudgift samt afbestillingsrisiko

� Al betalt træning via foreningen 

� Vi søger løbende at forbedre afviklingen:  

Tennisskoler, coaching samt administration af ad hoc-projekter
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Anlæggene_
� Er gode og tilvejebragt af Rødovre Kommune iflg. folkeoplysningsloven,

� Ingen anlægsinvesteringer til tennis i 2016:
� Dræning og renovering af udendørsanlægget,

� Støjfrit ventilationsanlæg i Rødovre Tennishal

2016-2018
� Vi skal fortsætte det kommunalpolitiske arbejde,
� Gode sportslige resultater og øget kendskab til disse bør hjælpe!  
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Fokus fastholdes, men 
fortsat udfordringer



� Helle : Holdturnering, anlæg og udstyr, fg. kasserer

� Erik : Kasserer til 18. juni

� Peter G : Forretningsmand også i tennisfaget for junior

� Torben : Motionistområdet  samt banereservationer

� Peter M.  : Sekretær og Informationsudvalg

� Bent-Ole og Sebastian: I informationsudvalget

� Elisabeth : Bogføring og Medlemsservice 

� Michael : Brugerbestyrelsen

� Kommune : Baner og hal samt tilskud unge u/25 år 
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Generalforsamling i Rødovre Tennisklub

8. marts 2016 – kassererindlægget

Punkt 3. Revideret regnskab 2015 

Punkt 4. Budget 2016 

Punkt 5. Kontingenter og træningsgebyrer 2016 
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Punkt 3: Revideret regnskab 

Bundlinjen i 2015

Indtægter = 996.032 kr.

Udgifter = 1.010.543 kr.

Overskud = -14.511 kr.

Egenkapital, ultimo 628.217 kr.

NB: visse opstillingsfejl fra 2014 rettet til
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Væsentligt færre indtægter og udgifter end 

budgetteret => lille underskud isf lille overskud

�Indtægterne totalt set er 996.032 kr.

�Budgetterede indtægter for 1.125.710 kr.

�Indtægterne var 129.678 kr. lavere end budgetteret.

�Udgifterne totalt set er 1.010.543 kr.

�Budgetterede udgifter for 1.106.500 kr.

�Udgifterne var 95.957 kr. lavere end budgetteret.

�Totalt et underskud på 14.511 kr. i forhold til forventet overskud på 19.210 kr.

�Bemærk, at vi er opsagt af FIH Erhvervsbank og skal finde ny bank nr. 2
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Indtægter medlemskontingenter

Senior Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt

Sommer 416.310 402.820 - 13.490 - 3,24 %

Vinter 279.000 269.360 - 9.640 - 3,46 %

Samlet 695.310 672.180 - 23.130 - 3,33 %

Junior Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt

Sommer 43.100 42.283 - 817 - 1,90 %

Vinter 65.150 57.575 - 7.575 - 11,62 %

Samlet 108.250 99.859 - 8.392 - 7,75 %



Samlet Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt

Medlemsindtægter i alt 1.050.710 953.580 - 97.130 - 9,24 % 

Diverse indtægter 75.000 42.452 -32.548 -43,40 %

Indtægter i alt 1.125.710 996.032 -129.678 -11,52 %
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Træningsgebyrer og samlede indtægter

Kategori Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt

Junior 132.000 104.594 -27.406 - 20,78 % 

Elite 8.750 7.750 - 1.000 - 11,43 %

Motionist 99.000 68.548 - 30.452 - 30,76 %

Samlet 239.750 180.892 -58.858 - 24,55 %
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Spørgsmål til regnskabet for 2015?

Kan regnskab 2015 godkendes?
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Dagsordenens punkt 4 : Budget 2016
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Punkt 4: Budget 2016 
Indtægter 1.038.510  kr.

Udgifter 1.015.850  kr.

Overskud 22.680  kr.

Egenkapital 650.877  kr.

�Alle kontingenter uændret – junior indendørs nedsættes 275 kr.

�Fastholdelse af satser for træningsgebyrer

�Medlemstallene nedjusteret i forhold erfaringer fra 2015

�Ingen væsentlige investeringer i anlægget ude som inde, bortset fra tidligere hensættelse.
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Dagsordenens punkt 5 : 

Kontingentsatser 2016



Punkt 5: Kontingentsatser 2016

De fleste som i 2015 – se bilag 5 i indkaldelsen, side 9-10:

• Kontingentet for juniorer indendørs sænkes med 275 kr. til 700 kr.

20
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Spørgsmål til kontingentsatser?

Kan satser for 2016 godkendes?:
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Træningsgebyrmodel for elite/junior:

Træningsgebyrer elite + junior

Hvor ofte?                         Antal
Udendørs 20 uger

Egen             ”Tilskud”

Indendørs 30 uger

Egen       ”Tilskud”

1 gang/uge 8 + 25 500 kr. 500 500 kr. 1.000

2 gange/uge 7 + 32 750 kr. 1.250 1.000 kr. 2.000

3 gange/uge 0  +  9 1.000 kr. 2.000 1.500 kr. 3.000

4 gange/uge 0  +  4 2.000 kr. 4.000 3.000 kr. 6.000

”Tilskud” er den direkte udgift til trænerlønninger minus egenbetaling.

Rødovre Kommune betaler ca. 450 kr. i tilskud pr. 0-24 årig årligt til 

betalt træning. Resten betales af tennisklubben.  

Det årlige tilskud til junior- og eliteområdet 2016 forventes at blive:

- Elite ca. 85.000 kr. v/20 spillere, heraf kommunen 9.000 kr. 

- Junior ca.  168.300 kr. v/70 spillere, heraf kommunen 36.000 kr. 

- Dvs. i alt 253.300 kr., klubben 208.300 kr. og kommunen 45.000 kr.



1. Tildeling af vinterbaner 2016-2017

2. Indførelse af helårsmedlemskab fra 2017

3. Investering i obligationer eller anden 
alternativ placering af overskudslikviditet

4. Seks forslag fra Jytte Muszynski

Forslag fra bestyrelsen og 
medlemmer Generalforsamlingen den 8. marts 2016 23



Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

07:00-08:30 XXX

08:30-10:00 XXX XXX XXX XXX XX XXX

10:00-11:30 XXX XXX XXX XXX XX XXX

11:30-13:00 XXX XXX XXX XXX XX XXX

13:00-14:30 XXX XXX XXX XX

14:30-16:00 XXX XXX XXX XXX XXX

16:00-17:30 XXX XXX XXX XXX XXX

17:30-19:00 XXX X XXX X X

19:00-20:30 X XXX XX XXX

20:30-22:00 X X XX XX

22:00-23:30

Forslag fra bestyrelsen og 
medlemmer Generalforsamlingen den 8. marts 2016 24



� Ca. 200 medlemmer er fast såvel sommer- som 
vintermedlemmer,

� Basiskontingent betales 1 gang årlig mod en 
rabat på 50 kr. 

� Administrativ forenkling og lettere at 
planlægge junioraktiviteter og tegning af 
medlemskaber i øvrigt,

� 400 udendørs- og 100 indendørsmedlemmer 
forventes at undlade at tage imod tilbudet

Forslag fra bestyrelsen og 
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� Vi har blot 1 bank i dag; og har op til 400.000 kr., 
som ikke er dækket at indskydergarantien

� Bankerne ønsker ikke for alvor os som kunde, hvis 
de ikke får hele forretningen,

� Hele bestyrelsen får mandat til at træffe en snarlig 
beslutning om placering af overskudslikviditeten

� Omfanget:
� + 400.000 kr. 30. juni,

� + 50.000 kr. 31. december,

� - 25.000 kr. 25. marts 
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1. Økonomisk kompensation ved annullering af købte 
banetider indendørs,

2. Hold betaler baneleje for baner indendørs ved 
holdturneringen

3. Selvfinansiering af baner ved motionisttræning 
indendørs

4. Selvfinansiering af baner ved motionistturneringer 
indendørs

5. Ændring af udendørsbanetiderne til 1 ½ times 
varighed

6. Ændring af udendørsbanetiderne til 1 ½ times 
varighed for banerne 6,7,8 og 9
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medlemmer Generalforsamlingen den 8. marts 2016 27



� Vi er som officiel bruger undergivet 
Folkeoplysningsloven

� Der er tre officielle brugere ved tennisanlæggene:

� Rødovre Tennisklub, Aktiv Fritid og RKS,

� Medlemmet tegner et medlemskab �

� ”køb” eksisterer ikke som anerkendt begreb, 

� det gør et gyldigt tegnet ”medlemskab”

� Vi ”flytter” en fast ”tegnet” bane; banetiden ”annulleres” 
ikke,

� Så lad os i al kommunikation overholde ovenstående

� Disse synspunkter bedes medtaget i referatet

Forslag fra bestyrelsen og 
medlemmer Generalforsamlingen den 8. marts 2016 28


