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Tidspunkt

Hvad var overskrifterne?

7. marts

Flere ressourcer til bestyrelsen
Igangsætning projekt minitennis uden at vente på Kommunen
Eliteholdene reddede pladserne i deres respektive rækker

2. kvartal

Regn og kulde gav medlemssvigt – 100 medlemmer under budget?
Tidlig tegning af faste banetider runde Nul

3. kvartal

Tennisskoler, Åbent Hus, Voksen Introduktion,
Prøvemedlemskaber => mange eftersommermedlemskaber
Eliteherrerne rykker op i 1. division ude efter vunden protest
Forbedrede kontraktforhold med 4 trænere

4. kvartal

Tilstrømning af medlemmer indendørs, egne sommermedlemmer og nye medlemmer,
Enorm anstrengelse v/tegning af medlemskaber & træningsaftaler, opkrævninger m.v.
frem til jul => 300 seniormedlemmer og 75 juniormedlemmer indendørs => REKORD
”Fuld Hal” => et overskud på 34.685 kr. Driftsoverskuddet på 15.554 kr. leveret af ca. 11 nye
eftersommermedlemmer med fri reservation heltid eller 20 nye eftersommermedlemmer
med fri reservation formiddag => altså en usikker platform for overskud
CFR-medlemstallet øget fra 552 til 575 – dvs. plus 4 %
Valgkamp til kommunalbestyrelsen og konstituering => stilstand 6 måneder
3 observatører i bestyrelsen => 2 nye emner til valgene i dag
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Nogle højdepunkter 2018
Vi gik frem medlemsmæssigt med 4 % (552 => 575)
Rekord indendørs 300 seniorer og 75 juniorer
Jonas og Sofie nåede langt ved SM og DM for unge
De bedste herrer er i 1. division inde og ude,
Damerne er på vej,
Vi fastholder ”næsten” antallet af hold på veteran- og
motionistområdet
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Den virkelige pris for et medlemskab af Rødovre Tennisklub?
3 gange højere for seniorer - 5 gange højere for juniorer
Udgiftsfaktor

1.000 kr.

Nuværende
udgiftsmodel

1.050

Frivilligt arbejde over
rimeligt niveau (165
timer årligt)

350

Cheftræner, formand og bestyrelsen

Kommunens drift- og
vedligehold

350

Svært at få præcise tal, da der er samdrift med skøjtehallen

Afskrivning af
tennisanlæg ude & inde

1.250

25 mill. kr. over 20 år; 20 år, fordi der opereres med nul i
rente

Samlet udgift pr. år

3.000

Kontingentsatserne skulle være ca. 6.000 kr. årligt for et
medlemskab; dvs. 3 gange højere for et seniormedlem og 5
gange højere for et juniormedlem end i dag
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jubilæet i 2019

Forklaring
En motionist betaler ca. 2.000 kr. om året for sit
medlemskab; 1/3 går til junior- & elitearbejdet

Generalforsamlingen 7. marts 2018

4

Partnerne i ”Tennis for alle”
Parametre

Betydning

Visionen: ”Tennis for alle”
At levere resultater for unge, elite og
ældre samt borgere med handicaps

Prioritet nr. 1

Kommunalbestyrelsen og - administration på Rådhuset og
Idrætssekretariatet

Alt-afgørende,
Folkeoplysningsloven

(Samarbejde de første 25 år, Henrik Nyhus, Tove
Nyhus, Leif Christensen, Jan Langballe, og den
nuværende bestyrelse)

Motionisterne:
”Seniorer, der aldrig kommer til at spille
godt, men gerne vil og nyder det sociale
aspekt”

Meget vigtig

Kommentarer
Folkeoplysningsloven
Aktiv Fritids betydning
Handicappede
”Rødovre i 1. division”
RT har periodevis været passiv. Vi har brugt 10 år på at
komme med igen. Og dette skal fortsættes i 60 år til:
FIR, folkeoplysningsudvalget, brugerbestyrelsen,
IRMAByen et al
Borgersundhed
Samt det store flertal i foreningen
Ressourcestærke organisatorisk og pengemæssigt, hvis
gruppen vil

Naboklubberne,
SLTU & KTU og DTF & DGI

TennisDanmark

Hvis vi vil være noget inden for tennis,
må vi optræde på denne bane også

Bestyrelse og udvalg

Få det til at
”glide” – lille,
men central

En evig balancegang imellem ”parter”, der sjældent
bruger tid på hinanden, men burde gøre det.
Overlevelsen hviler især på 7 nøglepersoner, der er 425
år tilsammen (60 år).
Dertil ca. 30 aktive ligeledes i moden alder

Beretning for 2017 samt
perspektiver mod7.60marts
års 2018
Generalforsamlingen
jubilæet i 2019
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Minitennis og slåmur!
Fordelene:
• Let for begyndere at komme i gang,
• Børn og voksne(!)
• Skumtennisturneringer kan afvikles her:
• SLTU og DGI fra efteråret 2016
• Selvtræning med slåmur,
• Året rundt på kunstgræs
• PR-søjle for tennis udendørs
• De 9 eksisterende baner aflastes

Beretning for 2017 samt
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Minitennisbaner og slåmur
Ekstra baner til nye medlemmer samt minitennisturneringer
– demoanlæg for Rødovreborgere året rundt
- 8 år undervejs (idé og penge, timing og accept hos Kommunen)
To minitennisbaner og slåmur imellem bane 6, volden og klubhuset,
Koster ca. 400.000 kr. samt en reserve på 50.000 kr.,
Gives som ”gave” til Rødovre Kommune,
Vi har brugt 2017 på:
At få projektet i gang, ikke enkelt i et valgår,
At spare 100.000 kr. på projektet (genanvende asfalt og andre materialer)
At undgå dyr og konservativ rådgiver – ca. 100.000 kr. sparet samt 1 års forsinkelse,
At få finansiering af skat på gaver til Staten klaret, ca. 80.000 kr. sparet,
At få moms-fritagelse – 100.000 kr.
I værste fald var anlægget kommet til at koste 800.000 kr. samt en gaveskat på 110.000 kr.; dvs. 910.000 kr.
=> svarende til det dobbelte af det, vi forventer (se under bilag 2 senere).

Minitennisanlæg med slåmur kan indvies til august. Derefter kan vi gå videre med
forarbejderne til renovering af udendørsanlægget for 3,4 mill. kr., et beløb, som
kommunen har sat på anlægsplanen for 2019 (oprindeligt i 2005)
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Banetider og -fordelinger
er stødt på 2 begrænsninger indendørs:
At børnene ikke får nok ud af kl. 14.30-17.30 på grund af sen
ankomst fra skole => forslag om at forskyde banetiderne 30 minutter til
kl.15.00-18.00 og placering af 25 børn på Valhøj skole, hvis vi når 76-100 børn:

At vi nåede ”fuld hal”, hvilket øger behovet for bedre banefordeling
=> 4 punktsforslag og hensigtsaftale med Aktiv Fritid:
1.
2.
3.
4.
5.

Fortsætte runde nul et år til, da de administrative og økonomiske
fordele overvejer ulemperne,
Bedre information om tegning indendørs på hjemmeside og i
tegningsfaserne før udendørssæsonen starter; dvs. 15. marts,
Senere tegning end tidligere specielt i runde 2, hvis den omfatter de
HØJE medlemskaber,
Konference om forbedring af tildeling og anvendelse af banerne før
sommerferien
Hensigtsaftale med Aktiv Fritid giver mulighed for tegning af 52 blokke
kl. 6.00-15.00 på hverdage mod 18 de sidste 3 år. => brugerbestyrelsen
den 13. marts 2018!

Beretning for 2017 samt
perspektiver mod 60 års
jubilæet i 2019

Generalforsamlingen 7. marts 2018

8

Konklusion: Har vi ressourcerne?
Nej, vi mangler på administration, sportsadministration og events
Bestyrelsen skal ”blot” arbejde med bestyrelsesarbejde i et omfang til højst 165
timer årligt => svarer til en normal måneds arbejde,
I dag leverer bestyrelsen samt cheftrænerne ”frivilligt arbejde” i et omfang svarer til
300-400.000 kr. ud over ovennævnte ved en timesats på 300 kr. i timen; dvs. 6-8
måneders arbejde om året.
Det endda ofte i akutte situationer, hvor bestyrelsesarbejdet får 1. prioritet over
andre prioriteter på arbejde og privat,
Lønningerne i 2017 er til sammenligning ca. 640.000 kr.:
80.000 kr. bogholderi og medlemsservice, som for 10 år siden,
25.000 kr. sportsadministration
535.000 kr. trænerlønninger
Dette forudsætter merindtægter på ca. 350.000 kr. => stigning af kontingenter og
gebyrer på ca. 30 % => hvilket kan ske over en 3-årig periode,
Hvis vi får 100 voksenmedlemmer yderligere udendørs => 100.000 kr., kan vi nøjes
med 20 % i stigningssats.
Så til næste år kommer der konkrete forslag til at håndtere dette
anderledes end i dag.
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TAK

– et kort ord, for kort i forhold til det, ordet burde dække

Kollegerne i bestyrelsen
Samarbejdspartnerne i Rødovre,
Unionerne og naboklubberne,
De frivillige i klubben,
Trænerkorpset,
Og ”de glemte”, som i al ubemærkethed smører hjulene
Specielt de personer, der leverede mere ”end kan
forventes”. Det er jo dér vi gør mere, end vi ellers ville være
i stand til.

Jubilæum
2019
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Rødovre Tennisklub regnskab 2017
Meget tilfredsstillende resultat
Lille medlemsfremgang

Regnskab 2017
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Indtægter:
Oprydning i balance poster
Bedre end budget indendørs
Færre træningsforløb motionister
Bedre end kampagner
Samlet 23.974 overbudget heraf 19.131 oprydning
balanceposter
Uden oprydning 4.843 bedre end budget

Regnskab 2017
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Indtægter:
Budget

Regnskab

Forskel

Senior

780.840

794.719

13.879

Junior

210.100

196.510.

13.590

Andre

50.500

74.185

23.685

1.041.440

1.065.414

23.974

TOTAL

Regnskab 2017
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Udgifter:
Mere end budget lønninger
Mindre end budget DTF/SLTU/DGI/FIR og møder
Færre trænings forløb motionister
Færre anskaffelser
Færre portoudgifter
Færre udgifter bogholderi medlemssekretær

Regnskab 2017
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Udgifter:
Budget

Regnskab

Forskel

Senior

141.000

173.997

32.997

Junior

366.000

399.354

33.354

Veteran

13.000

6.200

6.800

Motion

100.500

81.724

18.776

Klubhus

19.000

12.403

6.597

Information

63.000

63.559

559

Tennis i øvrigt

161.000

157.371

3.629

Bestyrelsen

42.500

38.937

3.563

Administration

115.000

97.184

17.816

1.021.000

1.030.729

9.729

Total
Regnskab 2017
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SAMLET RESULTAT:
Budget OVERSKUD på 20.440
Regnskab OVERSKUD på 34.685 (Heraf 19.131 fra
oprydning i balancen)
Uden oprydningsposten: OVERSKUD 15.554
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1.
2.
3.
4.

Grundlaget for budget 2018
Indtægterne
Udgifterne
Balancens anvendelse

Præsentation af budget 2018
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1.

2.
3.
4.

Forventninger om befolkningstilvækst i Rødovre
Syd (+ 20 % i Rødovre => 2025)
Vores erfaringer fra 2017
Ønske om at styrke den sportslige udvikling
Forberede, at der skal betales det, der koster

Præsentation af budget 2018
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Indtægtsposter

Budget
2018

Regnskab
2017

Ændring
i 1000 kr.

Ændring
i%

Seniorer

856

795

+61

+8%

Juniorer

285

197

+88

+45 %

Andet

58

74

-16

- 22 %

Samlet

1.200

1.065

+135

+13 %

Større ændringer:
• Satser + 5 % ca. 50.000 kr.
• Flere juniorer ca. 75.000 kr.
• Mere træning voksne 20.000 kr.
• Diverse -16.000 kr.

Præsentation af budget 2018
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Indtægtsposter

Budget
2018

Regnskab
2017

Ændring
i 1000 kr.

Ændring
i%

Seniorer

178

174

+4

+2 %

Juniorer

502

399

+103

+ 26%

Veteran&Motionist

109

88

+21

+24 %

Klubhus, anlæg

9

12

-3

- 25 % *)

Information

68

64

+4

+6%

Fælles tennisdrift

160

157

+3

+2%

Bestyrelse og
administration

150

136

+14

+ 10 %

1.175

1.031

+144

+14 %

+25

+35

-10

- 29 %

Samlet
Resultat

*) Minitennisanlæg 400.000 kr. fra opsparing

Præsentation af budget 2018
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25

Minitennis

238

60 års jubilæum
Likviditetsreserve
400

Overskud 2018

25
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Runde 0, oversigt
Man Tir
7:30
0
9:00
10:30
12:00
13:30
18:00 TTT 000
19:30 000 000
21:00 0FF 0FF
22:30 FFF FFF
Runde 0

Ons Tor

Fre

0

TTT
TT0
0FF
FFF

00F
000
000
FFF

Lør

Søn

000
000 FFF
000
0

T = Træning,
senior
0 = Ja til
gentegning
runde 0
F = Fri til
runde 1

TT
FFF
FFF
FFF
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