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af Poul Lundberg Andreasen 

 

”Vi spiller god tennis” - sådan lød et indlæg under foreningsfesten i september, som 
atter fik mange deltagere i godt humør. 

Titlen dækker flere elementer, f.eks.: 

• at de bedste spillere i klubben spiller på divisionshold og deltager i Grand Prix-
finaler, 

• at niveauet generelt stiger, fordi vi fortsat spiller året rundt inde og ude,   

• at der trænes stadig mere målrettet på flere niveauer, 

• og at stadig flere medlemmer sætter andre stævne gennem fri reservation. 

Det er også nødvendigt, fordi mange konkurrerende idrætsgrene og fritidsmuligheder 
retter sig mod de danskere, der overvejer at spille tennis. 

Trænerkorpset på 10 faste deltidstrænere med Marcin og Einar i spidsen er kompetent 
og motiveret og en grundpille i klubbens udvikling. Men når nogle spørger os, om klub-
ben snart når toppen, må vi konstatere, at de store tennisklubber i Danmark har træ-
nerbudgetter, som er 5-10 gange større end vort, så der en lang vej igen her. Men kva-
liteten i træningen og sammenholdet i klubben er på niveau med de bedste klubbers. 
Disse særpræg skal fastholdes og styrkes.    

Rødovre Kommune investerer stadig ivrigt i idrætten. Vi anvender fortsat dejlige anlæg 
inde som ude samt får tilskud til ungdomsarbejdet. I efteråret blev den nye kunstgræs-
bane til fodbold på Elstedvej indviet. Islevbadet opgraderes til EU´s standarder og snart 
er det Vestbadets tur. Desværre er der stadig ikke afsat penge til renovering af uden-
dørsanlægget i tennis.  

Og det skyldes ikke, at vi ikke gør opmærksom på behovet for dette. Tidligt i 2017 flyt-
ter de første nye beboere ind i IRMAByen. I løbet af 4 år kommer der 3.000 nye beboe-
re til Rødovre alene her. Hvis blot 2 % af disse spiller tennis, kan det give os 60 nye 
medlemmer, så vi arbejder på at have et ordentligt tilbud til disse også.   

I 2016 har vi investeret i: 

• 2 nye boldmaskiner, den ene til udendørs og den anden til indendørs, 

• udvikling af en ny hjemmeside, da supporten på den gamle ophørte den 31. de-
cember, 

• samarbejde med Rødovre Gymnasium og 4 folkeskoler i Rødovre, hvor ca. 180 
skolebørn får en introduktion til tennis i perioden august 2016 – maj 2017. Pro-
jektet er støttet af Initiativpuljen i Folkeoplysningsudvalget, 

samt indgået en samarbejdsaftale med IFEL, Idrætsforeningen Espelunden, så børn 
herfra også får et tennistilbud.    
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Vi anvender Rødovre Lokalnyt iflg. en linje, der blev udstukket for et par år siden. 
Kendskabet til tennisklubben øges, hvilket giver nye medlemmer. Det er også nødven-
digt, da tennissporten stadig taber medlemmer på landsplan. Vores tilbagegang blev på 
20 medlemmer netto, hvilket er overkommeligt, specielt fordi vi er blevet kompenseret 
ved, at endnu flere medlemmer end tidligere spiller om vinteren også.      

Fokusområder for de næste års udvikling er de samme som sidste år: 

• En fortsat sportslig og social udvikling for alle medlemskategorier, 

• At eliten - juniorer som seniorer - når niveauet ”Rødovre i 1. division”, 

• Anlæggene inde som ude skal være konkurrencedygtige => Vi må blive endnu 
dygtigere til at fremføre vores argumenter. 

  

Bestyrelsen bestod efter den ordinære generalforsamling den 8. marts 2016 af: 

• Torben Sejer Larsen, motionistområdet, 

• Jesper Vindberg Nielsen, juniorområdet (udtrådt i august måned) 

• Peter Munck, sekretær, 

• Helle Christensen, næstformand, og fungerende kasserer, 

• Poul Lundberg Andreasen, formand. 

 

De enkelte medlemmer af bestyrelsen trækker hver især og som hold et stort og kvali-
ficeret læs. Vi er opmærksomme på, at den høje funktionalitet med få stærke trækdyr 
er sårbar. Derfor vil vi i 2017 yderligere søge at få ansvaret delegeret kompetent ud til 
flere i foreningen.  

Der skal atter lyde en varm tak til alle i bestyrelsen for et godt samarbejde. Sidst, men 
ikke mindst en varm tak til de ansatte, de mange frivillige og de mange medlemmer, 
der bidrager til at gøre Rødovre Tennisklub til stedet, hvor ”der spilles rigtig god ten-
nis”. 
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af Helle Christensen 

 

Tiden efter generalforsamlingen blev brugt på at gøre klar til udendørssæsonen. Det er 
bl.a. tilmelding af hold til turnering og planlægning af Tennissportens dag. 

Udendørssæsonen 2016 fik en fin start, gode baner og dejligt vejr, så den tidlige stan-
derhejsning 21. april blev udnyttet af de aktive medlemmer vi har. 

Banerne var igen i toptrimmede fra sæsonstart - det er et godt firma kommunen har 
aftale med til baneklargøring. Lad os håbe at 2 år i træk er en tradition, så kommunen 
fastholder denne aftale.  

Klubhusoprydningen forløb som sædvanligt, presset lidt på tid, på grund af den tidlige 
åbning, men med god hjælp af flere medlemmer så gik det fint. Tak til dem der kom og 
hjalp til. 

Klubhuset var blevet frisket op i løbet af vinteren, der var blevet malet vægge på 1. 
sal, og vi fik bestilt nye pokalskabe, men de nåede ikke at blive hængt op inden vi luk-
kede ned. De blev leveret i oktober måned, så de er måske hængt op til udendørs sæ-
sonstart 2017. 

Tennissportens dag fik mange besøg og vi fik mange nye medlemmer. Tak til alle de 
medlemmer der kom og hjalp til med at tage i mod og spille med de gæster der kom. 
Velkommen til de mange nye medlemmer, og dejligt at mange af de nye medlemmer 
er blevet. Det har stor betydning for klubben, at vi kan bevare vores medlemstal. Kri-
tisk medlemsnedgang har heldigvis ikke ramt os. 

I 2017 er det 29. april, der er Tennis sportens dag. Sæt kryds i kalenderen og kom og 
hjælp til. 

Anlægget fik trimmet de grønne hække i efteråret, og det bliver nok sommerens sam-
taleemne. Enten kan man lide det eller ej. Det giver et flot overblik ud over hele anlæg-
get, når man kommer ind, og det giver luft til banerne. 

Klubfesten var igen en dejlig afslutning på udendørssæsonen. 60 medlemmer deltog og 
der er plads til flere - ingen skal holde sig tilbage. Efterfølgende var der tennis på bal-
konen og der var stor tilslutning, næsten alle deltog. Der er bare ikke tid til dans før 
denne turnering har fået en vinder. Det skal ikke afsløres her hvem der vandt, man må 
deltage til september for at finde svaret. 

Indendørs sæsonen kom godt i gang, der blev meldt de hold til turneringen, som der 
var mandskab til og alle hold kom i gang, og der har været fin plads til alle selvom vi 
har meldt nye seniorhold til. 

I år er der klargøring af klubhuset 22. april kl. 11.00 for dem der har lyst til at bidrage 
med et par timers fysisk arbejde og en god frokost bagefter. 

Klubfesten bliver 23. eller 30. september.  

 



Junior– og eliteområdet 

Årsrapport 2016    6 

af Einar Schwarz og Poul Lundberg Andreasen  

 

Ungdomsarbejdet topper med venteliste indendørs for første gang 

Vi opnåede i 2016 et officielt medlemstal på 126 medlemmer under 25 år. Det højeste i 
flere år. Det giver sig bl.a. udslag i, at vi har indført venteliste for juniortræning inden-
dørs. Til sammenligning havde vi 116 medlemmer under 25 år i 2015 og 123 medlem-
mer i 2014. Det er også et særkende for os, at kønsfordelingen er ca. 50:50, hvor den 
generelt er 70:30 i herrernes favør. 

Samarbejdet med skolerne i Rødovre er i gang via et fælles pilotprojekt imellem RSIK, 
ROG og Rødovre Tennisklub og 4 folkeskoler og Rødovre Gymnasium. I alt kommer ca. 
180 børn i alderen 12-18 år fra Rødovre Skole og Rødovre Gymnasium igennem et for-
løb på 4-6 gange 1 times træning på vores anlæg. Pilotprojektet får tilskud fra Initiativ-
puljen under folkeoplysningsudvalget det første år. Det er hensigten at lade projektet 
fortsætte ved direkte aftale med skolerne fremover.  

Vi har også indgået en samarbejdsaftale med IFEL – Idrætsforeningen Espelunden – 
hvorved udsatte børn kan få særlig hjælp til at deltage i tennis. Børnene herfra deltager 
på samme vilkår som de øvrige, men får støtte af voksne ledere fra IFEL. Vi venter os 
en del af dette samarbejde, der giver adgang for børn, der ikke automatisk går i gang 
med tennis.   

Træningen forløber fortsat for juniorerne alle ugens hverdage i tidsrummet kl. 14.30-
17.30. De unge er inddelt på hold, primært efter alder og spillemæssig kunnen, men 
også efter andre hensyn, som spillerne selv aftaler.  

Det er først og fremmest det sportslige, der tilgodeses, men hånd i hånd med en god 
stemning på banerne. I den forbindelse afholder klubben også andre aktiviteter end de 
sportslige med henblik på sikring af et godt socialt liv i klubben. Det drejer sig om ten-
nisskoler, sleep-in og hyggeaftener.  

Udover cheftræner Marcin Gosieniecki som hovedtrækkraft har klubben ti faste deltids-
ansatte trænere. Det drejer sig om flg. voksne trænere: Einar Schwarz, Peter Ravn, 
Rasmus Schwarz, Mikkel Østergaard og Per Søgaard samt hjælpetrænerne Jonas 
Schwarz, Nikita Sepopo Dzegle, Alexandra Hestbech, Julian Valdman og Claire Zonne-
vijlle. Einar Schwarz står for det organisatoriske arbejde med at indgå aftaler med de 
enkelte spillere for hver halvsæson, at lave træningsplaner med Marcin, samt sætte 
holdene op til holdturneringen. 

Mange tak til alle trænere og forældre, der står bag juniorarbejdet. Trænerteamet er 
centralt for vores klubs sportslige udvikling og fortjener en stor hånd på generalforsam-
lingen.    
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Sportslig udvikling på turneringshold igennem aldersmix. 

Vi har i det forløbne år undladt at tilmelde juniorhold til SLTU´s turneringer. I stedet 
har vi valgt at slå deltagelsen i holdturneringen sammen for juniorernes og elitens ved-
kommende, så vi har 4 seniorhold i herrerækken og 3 seniorhold i damerækken, men 
bestående af spillere i alderen 13 til 45 år. 

De bedste juniorer får således plads på de to bedste seniorhold M/K, hvis de kan gøre 
sig gældende, som supplement til de gode voksenspillere. I begge kategorier har vi 
boblehold nede i rækkerne, hvor de bedste egentlige seniorer er med til at give junior-
spillerne kamperfaringer, så de helt kan overtage stafetten på lidt længere sigt.   

I december deltog Sofie Vindberg Nielsen 
og Jonas Schwarz i Grand Prix-finalerne for 
henholdsvis U-14 damer og U-18 herrer i 
Farum. Sofie gik videre fra sin pulje og fik 
en flot 2. plads. Jonas var med første år i U
-18 og nåede ikke videre efter gruppespil-
let, men gjorde en god figur. 

 

 

Det er virkeligt flot at få 2 spillere med 
blandt de sidste 8 i de respektive alders-
grupper ved Grand Prix-finalen.  

 

 

 

Holdturneringen senior udendørs og indendørs. 

Indendørssæsonen sidste vinter endte med oprykning til 1. division for herrerne, den 
højeste placering nogensinde. 

Udendørs spillede herrerne næsten lige op med KFUM om oprykning til 1. division, men 
tabte den afgørende kamp mod KFUM i Rødovre 2:4, hvor kun 3 bolde i en afgørende 
match tiebreak kunne have givet uafgjort og dermed oprykning til 1. division for herrer 
udendørs også. 

Damerne kæmper flot i 2. division indendørs og i sjællandsserien udendørs, men her 
mangler vi lidt større bredde i truppen for at kunne komme helt frem. 

Målsætningen fra efteråret 2014 om, at klubben inden for 3 år skal have sine to bedste 

Sofie Vindberg Nielsen 

Jonas Schwarz 
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elitehold i 1. division står stadig. Vi ser nu, hvad der skal til. Faciliteterne, gode spillere 
samt trænerne har vi. En lidt bredere trup samt kamptræning for at vinde marginal-
kampe vil give avancement. Det er følgelig de momenter vi nu arbejder med i junior- 
og elitetruppen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter de første runder indendørs denne vinter er stillingen for de bedste hold: 

• 1. division Øst herrer – Rødovre nr. 5 med 6 points efter 3 runder, 1 point foran 
nr. sidst, 

• 2. division Øst damer – Rødovre nr. 6 med 3 points efter 3 runder, 2 points efter 
nr. næstsidst 

• Sjællandsserien damer – Rødovre nr. 1 med 7 points efter 3 runder, 2 points for-
an nr. 2  

• Serie 1 herrer – Rødovre nr. 4 med 7 points efter 2 runder, 2 points fra bunden, 

• Serie 1 damer – Rødovre nr. 3 med 3 points efter 2 runder, 

• Serie 2 herrer, pulje 1 – Rødovre nr.  5 med 6 points efter 3 runder(spillet 2 kam-
pe), 

• Serie 2 herrer, pulje 2 – Rødovre nr.  3 med 11 points efter 3 runder.                

Jonas, Nicholas, Rasmus og Mikkel efter en af forårets succesrige kampe 
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Vi annoncerer klubbens tilbud og de store weekender med hjemmekampe i Rødovre 
Lokalnyt. Det giver stort kendskab i kommunen og samtidigt får vi tilskuere til hjemme-
kampene med en fin atmosfære i hallen. 

 

Junior- og seniorudvalgenes 2017 og senere. 

Vi har i flere år søgt at reetablere udvalg for junior- og seniorområderne. Jesper Vind-
berg Nielsen gik ind i arbejdet i marts måned, men stoppede igen på grund af en dårlig 
placering af aftenvagter på arbejdet. I praksis har Einar Schwarz med støtte fra Marcin 
Gosieniecki samt Poul Lundberg Andreasen varetaget de samlende funktioner på begge 
områder. 

Det tager vi nu konsekvensen af, så det fælles junior- og seniorudvalg fra den kom-
mende generalforsamling officielt udgøres af Einar Schwarz, Marcin Gosieniecki og Poul 
Lundberg Andreasen. Ud over at få det til at fungere til træning og ved kampe som hid-
til, er det tanken at involvere forældre i juniorarbejdet og de bedste elitespillere i seni-
orarbejdet, så der i løbet af et overgangsår lykkes at få andre personer til at løfte an-
svaret til dagligt. Man kan forestille sig, at der bliver etableret f.eks. 3 underudvalg til 
junior- og seniorudvalget dækkende: 

1. Sociale aktiviteter juniorer, 

2. Holdlederne, 

3. Tennisskoler. 

Når forældre som idrætsfolkene er prøvet af på mindre opgaver, vil nogle af disse helt 
naturligt kunne løfte lidt større opgaver på sigt. 
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 af Torben Sejer  

 

De modne spillere udgør klubbens grundstamme medlemsmæssigt. De tegner sig for 
ca. 400 medlemskaber udendørs og godt det halve indendørs. 

Motionistudvalget består af: Maja Lund Jensen, Elsebeth Vang Hansen, Erik Hansen, 
Carsten Jensen og med Torben Sejer som formand.  

Udvalget har også i 2016 stået for mange arrangementer:  

• Hyg ind alle mandage i udendørssæsonen. Efter vi mistede Bent Klausen prøvede 
udvalget med spisning i Rødovrehallen efter tennis, men denne løsning faldt dog 
ikke i medlemmernes smag og blev derfor stoppet igen. Udvalget arbejder videre 
for en løsning til udendørs 2017. 

• God morgen tennis hver lørdag i udendørssæsonen, hvor det er en stor hjælp, at 
Gerda Kjærbye står tidligt op og sørger for morgenmad, Carsten Jensen og Tor-
ben Sejer står for planlægningen.  

• Lørdag morgen indendørs, hvor Ingrid Vang Hansen sørger for planlægningen.  

• Den interne motionistturnering inde og ude, hvor medlemmer selv skal arrangere 
datoer for deres kampe efter turneringsplanen er sat op. I 2016 var der tilbage-
gang i tilmeldingerne, men turneringen fortsætter også i 2017.  

• Der blev afholdt en trænings camp i august.  

• Jule og nytårsturnering  

• Taktik gennemgang ved Rasmus Schwarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommerstemning på Rødovre Tennisanlæg 
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Der har været afholdt en masse træning for motionister både før og efter sommerferi-
en. Vi har 5 hold med i SLTU turneringen:  

• Motionshold 1 v/Steen Andersen, bedste kategori inde som ude  

• Motionshold 2 v/Poul Lundberg, bedste kategori inde som ude 

• Motionshold 3 v/Maja Lund Jensen, næstbedste kategori ude  

• Motionshold 4 v/Peter Munck, næstbedste kategori inde som ude  

• Golden Age v/Jørgen Jensen, både inde og ude.  

Golden age vandt deres pulje udendørs, men tabte semifinalen i en meget tæt kamp.   

 

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 Einar Schwarz, Rasmus Schwarz, Marcin Gosieniecki og Mikkel Østergaard, der 
har stået for træningen. Også en STOR tak til dem, der ikke er nævnt, men som har 
hjulpet i løbet af året. 

Hvis der er nogen, der har idéer til andre arrangementer, hører vi gerne om det. Bare 
send en mail til Torben på torbensejer@hotmail.com. 
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 af Helle Christensen og Torben Sejer 

 

Klubben deltager i turneringen under SLTU: 

Indendørs med hold i 40+ og 50+. 

40+ blev sidst i sjællandsserien og måtte derfor rykke ned. 

50+ blev nr. 5 i sjællandsserien og spillede derfor en kamp for at undgå nedrykning, 
denne kamp blev desværre tabt og holdet rykkede derfor ned i serie 1. 

Udendørs 

Inden udendørssæsonen startede, blev det besluttet at ”ryste posen” og vi deltog der-
for med 1 hold i 40+ og 2 hold i 50+. 
 
40+ spillede i sjællandsserien og spillede sig til en flot 4. plads. Holdet har fået tilgang 
af spillere fra elitetruppen, der har rundet de 40 og de fandt ud af, at der spilles god 
tennis i veteranrækkerne. 

Førsteholdet i 50+ fik en fornem tredje plads i sjællandsserien. 

Det nye 50+ hold startede i serie 2. Holdet vandt rækken og rykker dermed op i serie 
1. 

 

RTV CUP: 

Denne turnering som har været afholdt hvert år siden starten i 1979, blev selvfølgelig 
også spillet i 2016. Det foregik indendørs i Farum, hvor der spilles om en vandrepokal. 
RTK stillede op for at vinde for tredje år i træk. Dette mislykkedes desværre så pokalen 
er nu til LÅNS i Farum, da vi måtte nøjes med andenpladsen. 

Udendørs blev turneringen spillet i Herlev og her fik vi revanche for ”nederlaget” inden-
dørs, idet vi blev en klar vinder af turneringen. 

Målet for den kommende sæson er selvfølgelig at få pokalen hjem hvor den hører til, 
samt at få afviklet turneringen udendørs på hjemmebane til alles tilfredshed. 
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af Helle Christensen og Poul Lundberg Andreasen 

 

Driften gav et overskud på 203 kr. mod et budgetteret overskud på 22.660 kr.  

Det er tilfredsstillende, når vi investerede ca. 73.000 kr. i to nye boldmaskiner 

og en ny hjemmeside.  

Indtægterne fra seniorkontingenter og -indskud lå 22 kr. under budget.  Dette 
dækker over en negativ afvigelse udendørs på 22.962 kr. og en positiv indendørs på 
22.940 kr. Det officielle medlemstal indberettet til det Centrale Foreningsregister for 
seniorerne er faldet med 30 (-6,3 %) medlemmer (se herunder): 

 

Kontingentindtægterne fra juniorområdet lå lidt over budget, men også med 

en forskydning mod flere indtægter indendørs og færre udendørs. Medlemstallet 
for juniorer er steget med 10 i forhold til 2015 (+ 10 %) -  (se herunder): 

 

Træningsgebyrerne lå 2 % under budget. Juniorerne lå 8 % under, elitespiller-

ne valgte at gå til stålet igen, medens motionisterne trænede 9 % mindre end 

forventet. 

 

 

Senior Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt 

Sommer 402.660  379.698 -22.962  -5,70 % 

Vinter 273.550 296.490 +22.940 +8,39 % 

Samlet 676.210 676.188   - 22 +0,00 % 

Junior Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt 

Sommer m/inds. 40.700 36.160  -4.540  -11,15 % 

Vinter 45.500 49.750 +3.550 +10,93 % 

Familierabat -4.000 -2,935 +1,065 - 26,62 % 

Samlet 82.200 82.975 +   775   +0,94 % 

Kategori Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt 

Junior 115.500 106.500     -9.000      -7,79 % 

Elite   10.000 21.750   +11.750 +117,50 % 

Mo.onist   73.600 66.740    - 6.860      - 9,32 % 

Samlet 199.100 194.990    - 4.110      .-2,06 % 
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Medlemmerne har derfor i alt betalt 954.632 kr. i årets løb, eller 0,40 % under budget. 

Diverse indtægter nåede 99.510 kr. mod et budget på 80.000 kr. Vi betaler nu renter 
for indskud i Jyske Bank, hvorfor vi placerer det størst mulige beløb i Arbejdernes 
Landsbank. Vi har ekstraordinært indtægtsført 40.000 kr. for gæld til ihændehavere af 
nøglebrikker indendørs. 

Indtægterne som helhed nåede dermed i alt op på 1.054.142 kr., 15.632 kr. over bud-
get.(+1,50 %)    

Udgifterne lå på 1.053.939 kr.,  38.089 kr. over budget svarende til et plus på 3,75 %.  

Hovedafvigelserne på udgiftskontiene blev 

• Seniorområdet lå 35.201 kr. over budget, et resultat af den øgede satsning, 

• Juniorområdet var 23.404 kr. over budget, 

• Veteranområdet lå 4.352 kr. under budget, 

• Motionistudvalget lå 22.735 kr. under budget. Lavere trænerlønninger er hoved-
årsagen,   

• Klubhusudvalget brugte 21.047 kr. mere end budgetteret, især fordi vi købte to 
nye boldmaskiner til 33.000 kr., 

• Informationsudvalget lagde sig 27.213 kr. over budgettet. Udvikling af en ny 
hjemmeside til 39.996 kr. var primære årsag, 

• Fælles tennisdrift kostede 15.869 kr. mindre end budgetteret. Væsentligste for-
klaring er et mindre kontingent til fællesorganisationer og lavere boldforbrug, 

• Bestyrelsen brugte 7.220 kr. under budget, 

• Administrationen kostede 20.286 kr. mindre end budgetteret.  

 

Overskud og kapitalforhold. 

Egenkapitalen er ved årets udgang 628.420 kr. svarende til  7,4 måneders driftsudgif-
ter. 400.000 kr. er reserveret til medfinansiering af anlægsforbedringer udendørs.   

Arbejdernes Landsbank i Rødovre er ny bankforbindelse, efter at vi blev opsagt af FIH 
Erhvervsbank. Jyske Bank er fortsat hovedbank til daglige betalinger.     

Forudsætningerne for 2017-budgettet 

Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen at fastholde kontingentsatser og træningsge-
byrer på 2016-niveau i 2017.  
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Budgettet for 2017 viser da: 

Indtægterne forventes at nå 1.041.440 kr. og udgifterne 1.021.000 kr., hvorved der 
fås et overskud på 20.440 kr. Vi håber på at få en positiv medlemsudvikling udendørs 
igen og vil som i 2016  effektivisere arbejdsgange og administration mest muligt. 

 

Kontingenter og træningsgebyrer  

Satserne for kontingenter og træningsgebyrer fastholdes uændret i forhold til 2016. 

De vigtigste principper for disse er gengivet herunder: 

• Fri reservation er en del af kontingenterne indendørs for alle medlemmer, 

• Gæstemedlemskab anvendes udendørs af seniorer, dog ikke kl. 17.30-20.30 på 
hverdage.  

• Familierabatten bibeholdes, 

• Gentegning af runde NUL indendørs gik over al måde i 2016. Bestyrelsen foreslår, 
at ordningen fortsætter,  

• Helårskontingent skulle indføres fra 2017, men dette arbejde udskydes et år, da 
der ikke har været tid til at løfte opgaven.  

Tilskudssatserne for klubbens bidrag til spillerudvikling på junior- og eliteområdet er 
fortsat:  

 

Halkapacitet. 

Maksimum for halkapacitet - eller ”fuld hal” - defineres som: 

• 80 juniormedlemmer, 
• 260 seniorer på heltid, 240 motionist- og 20 elitemedlemmer 
• 28 seniorer formiddag indendørs; 14 blokke;  
• Heraf 4 kl. 8.30-14.30 fredag formiddag  
• og 10 på almindelige hverdage kl. 7.00-8.30      

 

 

Satstype Begivenhed Kommentar 

Grundlicenser DTF 500 kr. for senior 

400 kr. for junior 

Betales af klubben e3er 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 15.000 kr. 

(dækker også grundlicenser DTF) 

Junior Inden for budge:et på 20.000 kr. 

(dækker også grundlicenser DTF) 
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Kontingenter og træningsgebyrer i budgettet for 2017 

Konto Type 2016 2017 Ændring Bemærkning 

1001 Senior udendørs 930 930 0   

1002 Senior ude e3ersommer 330 330 0   

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   

1019 Leje af boldmaskine 50 50 0 Betaling Online 

1021 Senior HØJ 1.300 1.300 0 Incl. Fri Reserva.on 

1022 Senior LAV 1.050 1.050 0 Incl. Fri Reserva.on 

1023 Senior formiddag inde 550 550 0 Incl. Fri Reserva.on 

1024 Senior fri reserva.on hel.d 950 950 0 Uden fast bane 

1092 Senior fri reserva.on formiddag 500 500 0 Uden fast bane 

1101 Junior udendørs 500 500 0   

1102 Junior ude e3ersommer 230 230 0 Ved start 1. aug. 

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 700 700 0 Incl. Fri Reserva.on 

1115 Junior træn. 1. gang vinter 500 500 0  

1115 Junior træn. 2 gange vinter 1.000 1.000 0   

1115 Junior træn. 3 gange vinter 1.500 1.500 0   

1120 Indskud juniorer 170 170 0   

  

1129 

  

Familierabat 

  

50 % af lavest betalte grundkon.ngent 

Når 3 eller flere har 

betalt, debiteres kon-

toen 
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Konto- Indtægter Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017

numre

Kontingenter og træningsgebyrer seniorer

1001 Seniorer udendørs 381.300 359.868 372.000

1002 Seniorer ude kampagne 3.960 4.560 4.620

1003 Seniorer formiddag ude 6.200 5.240 5.270

1004 Gæstespillere udendørs 2.000 1.150 1.000

1005 Seniorer passive 700 560 700

1006 Indskud seniorer 8.500 8.330 6.800

1008 Træningsgebyrer senior elite 10.000 21.750 17.500

1010 Træningsgebyrer motionister 43.600 43.930 39.000

1017 Tennisskoler, motionister 30.000 22.810 30.000

1019 Udlejning boldmaskine 1.000 500 1.000

1021 Seniorer høje blokke runde 0 + 1 143.000 195.000 192.400

1022 Seniorer lave blokke alle runder 83.550 51.800 54.300

1023 Seniorer formiddagsblokke alle runder  5.900 2.750 5.500

1024 Seniorer fri reservation hel tid 36.100 42.150 42.750

1092 Seniorer fri reservation formiddag 5.000 4.790 8.000

1099 Seniorer i alt 760.810 765.188 780.840

Kontingenter og træningsgebyrer juniorer

1101 Juniorer udendørs 35.000 31.430 35.000

1102 Juniorer ude kampagne 2.300 1.840 2.300

1104 Tennisskole, sommer 12.000 5.400 11.700

1105 Juniorer, træning ude 52.000 38.375 45.000

1112 Juniorer indendørs 45.500 49.749 49.000

1115 Juniorer træning inde 51.500 62.725 65.000

1120 Juniorer indskud 3.400 2.890 5.100

1129 Familierabat -4.000 -2.965 -3.000

1199 Juniorer i alt 197.700 189.444 210.100

1299 Indtægter medlemmer i alt 958.510 954.632 990.940

Heraf fra unge 0-24 år (note 1) 220.000 199.221 210.000

Andre indtægter

1301 Kommunale tilskud ungdomsarbejdet 45.000 45.141 36.000

1302 Sponsorer 30.000 9.000 10.000

1303 Stævner og turneringer 5.000 4.666 0

1304 Renteindtægter 0 703 -500

1305 Salg af bolde og ketsjere 0 0 5.000

1320 Indtægtsføring af nøglebrikker 0 40.000 0

1398 Diverse indtægter i alt 80.000 99.510 50.500

1399 Indtægter i alt 1.038.510 1.054.142 1.041.440
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Konto- Udgifter Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017

numre

Seniorer

1402 Seniorudvalgsmøder 1.000 497 1.000

1403 Eksterne turneringer/licenser 15.000 18.233 15.000

1404 Træning og coaching 68.850 93.118 80.000

1411 Holdturnering DTF/SLTU 20.000 23.379 25.000

1415 Elitematerialer og -udstyr 20.000 24.824 20.000

1499 Seniorer udgifter i alt 124.850 160.051 141.000

Juniorer

1502 Junior udvalgsmøder 1.000 558 1.000

1503 Eksterne turneringer og licenser 15.000 16.017 20.000

1504 Trænerlønninger 320.000 362.086 320.000

1505 Reserve til stævner og projektledelse 6.000 9.321 6.000

1506 Træner- og dommerkurser 10.000 1.100 5.000

1507 Holdturnering DTF/SLTU 5.000 0 0

1530 Klubmesterskaber 1.000 0 1.000

1541 Præmieoverrækkelse 3.000 321 3.000

1561 Sportsadministration 5.000 0 10.000

1579 Junior udgifter i alt 366.000 389.403 366.000

Veteraner

1601 Veteran udvalgsmøder 1.000 146 1.000

1602 RTV-Cup, Tøsecup 2.000 202 2.000

1603 Holdturnering DTF/SLTU 10.000 8.300 10.000

1699 Veteraner udgifter i alt 13.000 8.648 13.000

Motionister

1701 Møder i udvalget 1.000 339 1.000

1702 Holdturneringer SLTU 16.000 14.800 16.000

1703 Hyg-Ind 2.000 0 2.000

1704 5-kløverturnering 1.500 0 1.500

1705 Sportsadministrator motionister 5.000 0 5.000

1706 Trænerudgifter motionisttræning 65.000 51.649 72.000

1707 Aktivitetskonto/workshop 5.000 5.977 5.000

1799 Motionister udgifter i alt 95.500 72.765 102.500
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Konto- Udgifter Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017

numre

Klubhus- og haludvalg

1802 Forbrugsstoffer 1.500 115 1.500

1804 Arbejdsdage/møder 1.000 714 1.000

1807 Anskaffelser klubhus 5.000 6.219 5.000

1810 Anskaffelser tennishal 5.000 16.250 5.000

1811 Anskaffelser baner 5.000 16.749 5.000

1812 Eget vedligehold 1.500 0 1.500

1899 Udgifter klubhusudvalget i alt 19.000 40.047 19.000

Informationsudvalg

1901 Møder 1.000 1.108 1.000

1902 Hjemmesiden 5.000 2.780 5.000

1903 Medlems- og reservationssystem 10.000 12.186 10.000

1904 IT- og Telekomudgifter 20.000 4.872 20.000

1905 Annoncering 20.000 25.637 20.000

1906 Velkomstfolder 2.000 1.321 2.000

1907 Genetablering af TV i klubhus 1.000 0 1.000

1908 Udvikling af ny hjemmeside 0 39.996 4.000

1947 Informationsudvalg i alt 59.000 87.900 63.000

Fælles tennisdrift i øvrigt

2101 Nøglekort ude + nøglebrikker inde 20.000 16.397 20.000

2102 Kontingent til SLTU/DGI/FIR 68.500 59.076 60.000

2103 Boldforbrug netto 50.000 44.255 50.000

2104 Falck 1.000 1.004 1.000

2106 Halleje sommer 25.000 24.999 27.500

2108 Træningsudstyr 0 2.900 2.500

2130 Fælles tennisdrift i alt 164.500 148.631 161.000

Bestyrelsen

2131 Møder 10.500 8.483 10.000

2132 Generalforsamling 3.000 3.890 3.000

2133 Gaver og blomster 3.000 1.068 3.000

2134 Standerhejsning og -strygning 1.000 695 1.000

2135 Klubfest 13.500 9.644 13.500

2140 Godtgørelser bestyrelsen 10.000 10.000 10.000

2149 Bestyrelsen i alt 41.000 33.780 40.500
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Fokus og koncentration. 

Konto- Udgifter Budget 2016 Regnskab 2016 Budget 2017

numre

Administration

2151 Kontordrift 3.000 16.389 5.000

2153 Forsikringer 5.000 4.791 5.000

2154 Porto og gebyrer 25.000 14.761 20.000

2155 Medlemssekretær 75.000 48.585 60.000

2179 Bogholderi 25.000 28.188 25.000

2179 Administration i alt 133.000 112.714 115.000

2198 Samlede udgifter 1.015.850 1.053.939 1.021.000

2199 Årsresultat 22.600 203 20.440



Regnskab 2016 - budget 2017 

Årsrapport 2016    21 

 Konto- Balancen Budget Regnskab Budget

numre 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2017

Aktiver

3919 Foliokonti Jyske Bank 175.877 59.376 75.000

3920 WTA-konto Jyske Bank 25.000 3.260 5.000

3921 Aftalekonti Jyske Bank 300.000 0 0

3923 Nøgledepositakonto Jyske Bank 0 3.522 0

3925 Al Foreningskonto 0 190.543 168.860

3926 Aftaleindskud AL-Bank 300.000 500.715 500.000

3501 Tilgodehavender 15.000 18.995 15.000

3999 Aktiver i alt (note 2) 815.877 776.411 763.860

Passiver  

4150 Anlægsfond 400.000 400.000 400.000

4151 Egenkapital primo i øvrigt 228.217 228.217 228.420

4154 Årets resultat 22.660 203 20.440

4199 Egenkapital ultimo 650.877 628.420 648.860

4201 Hensættelse drift 20.000 20.005 20.000

4741 Forudbetalt kontingent 5.000 5.580 5.000

4764 Skyldige nøgledeposita 95.000 60.000 60.000

4859 Skyldig A-skat, AM-bidrag 25.000 17.248 10.000

4860 Kreditorer 20.000 45.158 20.000

4900 Gæld i alt 165.000 147.991 115.000

4999 Passiver i alt 815.877 776.411 763.860

Note 1) Kontingenter 0-24 år kontiene 1099 delvist og 1199 komplet

Note 2) Installationer og løsøre til 600.000 kr. ved nyanskaffelse, afskrevet og forsikret 

Note 3) 400.000 kr. placeret i anlægsfond; kan anvendes til medfinansiering af tennisanlæg

Efter bestyrelsens og revisionens opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af årets 

resultat og balance. Der er fra status og frem til i dag ikke indtrådt forhold, der forrykker dette.

Bestyrelsen den 13. februar 2017

Poul Lundberg Andreasen Helle Christensen

Peter Munck Torben Sejer Larsen

Bent Ejvang - Revisor Svend Aage Christensen - Revisor
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 Udendørs medlemmer
Medlemmer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Juniorer 69 74 99 82 80 74 72 77 71

Seniorer 497 520 568 518 494 422 440 434 414

Formiddag 8 10 7 7 5 6 19 17 17

Passive 5 13 20 25 16 4 11 4 8

Samlet 579 617 694 632 595 506 542 532 510
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Indendørs medlemmer
Medlemmer 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Juniorer 51 56 85 71 58 71 69 65 73

Seniorer 113 192 216 276 281 264 252 235 267

Samlet 164 248 301 347 339 335 321 300 340

Fri Reservation 0 156 169 175 231 309 300 270 320
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Indtægter
Kategorier 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Seniorer 490 642 729 827 859 834 807 740 765

Juniorer 83 87 151 155 167 246 257 210 189

Andre 87 62 105 92 131 141 92 43 100

I alt 660 791 985 1074 1157 1221 1156 993 1054
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Hvad mon træneren nu finder på? 
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Udgifter
Kategorier 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Senior elite 92 105 114 148 136 103 77 84 160

Juniorer 214 172 271 324 376 372 469 422 389

Veteraner 3 1 9 13 8 15 8 9 9

Motionister 16 26 66 75 98 117 105 67 73

Klubhus & anlæg 11 4 67 50 11 46 37 9 40

IT & Kommunikation 42 51 60 44 70 55 50 59 88

Fælles tennisdrift 103 98 130 197 149 169 177 184 149

Bestyrelsen 26 91 28 28 26 23 39 33 34

Administration 202 396 144 189 152 142 136 122 113

Udgifter i alt 709 944 889 1068 1026 1042 1098 990 1055

Resultat -49 -153 96 6 131 179 58 -15 0

Egenkapital 325 172 268 274 406 585 643 628 628
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Game, set and match! 


