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af Poul Lundberg Andreasen 

Strategien i jubilæumsåret 2019 

Årsrapporten offentliggøres samtidigt med, at klubben fylder 60 år. Fremsynede borge-
re i Rødovre valgte nemlig den 18. februar 1959 på et møde på Damhuskroen at etab-
lere Rødovre Tennisklub. 

Som festskriftet i anledning af 50-årsjubilæet i 2009 viser, udviklede tennissporten i 
Rødovre sig de følgende år i et tæt samspil imellem tennisspillerne i Rødovre Tennis-
klub og Rødovre Kommune.  

Og i 2018 har vi arbejdet med fornyelse af strategien. Vi holdt bl.a. et særligt strategi-
seminar på Rødovregaard den 5. september, hvor 35 af foreningens mest aktive med-
lemmer deltog. 

Vi er på ingen måde færdige med udviklingen af en aktuel og slagkraftig strategi. Men 
det var meget tydeligt, at vi er fælles om  

”et stærkt ønske om - hver især - at få mere ud af medlemmets eget tennisspil”. 

Et naturligt modspørgsmål er så, hvor gode vi er til at gøre det sammen med mere end 
600 andre i en tennisklub som Rødovre Tennisklub? – Det gode svar her er, at lige net-
op på det punkt ligger en stor spændende udfordring for os alle!   

Men de elementer, der ser mest friske og klare ud p.t er: 

• Mange medlemmer udtrykker, at de gerne ser endnu flere tilbud og muligheder 
for dem selv og deres medspillere, end der er i dag, 

• Men det store flertal har ikke tænkt sig at gøre mere end at møde op, deltage, 
lade sig forpleje og gå hjem igen, når aktiviteten er ovre.  

Dvs. at man ønsker sig en fitness center lignende organisering af foreningen. 

Bestyrelsen er af den over-
bevisning, at det enkelte 
medlem må engagere sig 
mere i at få aktiviteterne til 
at fungere, hvis det ikke 
skal blive alt for dyrt og 
upersonligt at være med-
lem. 

Klubbens ansatte og ledel-
se vil sammen med kom-
munen arbejde på, at der 
er og fremover vil være 
gode og tidssvarende ram-
mer. Men vi har ikke - 
hverken i dag eller på mel-

En Klaus Pedersen turnering september 2018 – eksempel 
på frivilligt projekt  
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lemlangt sigt - ressourcer til en service på alle måder, som var vi en folkeskole eller et 
fitness center.  

Når det så er sagt, kan vi konstatere, at vi i 2018 har haft succes med: 

• Trænerbørsen for seniorer, hvor medlemmerne elektronisk selv indgår en aftale 
med en træner om et kortere eller længere træningsforløb,  

• Sommeraktiviteterne for at hverve nye medlemmer - startende med Tennisspor-
tens Dag over Voksen Introduktion & Prøvetræning for børn, skolesamarbejdet, 
tennisskoler for børn & voksne med Åbent Hus i juli – har givet en medlemsfrem-
gang på 48 medlemmer, 

• At vores bedste elitehold for herrer er etableret som 1. divisionshold, medens det 
bedste damehold fortsat hænger på i 2.-3. division. Træningsindsatsen og –
gejsten blandt de næstbedste elitespillere er også god, 

• Vi har mange andre hold med i holdturneringen under Tennis ØST. Der er tilfreds-
hed med den turneringsomlægning, der er gennemført af DTF og Tennis ØST-
samarbejdet imellem SLTU og KTU. Der har været opstartsproblemer, men ho-
vedformatet i den nye turneringsform er godt og støttes fuldt ud af klubben. 

Lige før jul stod det nye minitennisanlæg med 1 slåmurs- og 2 minitennisbaner færdigt 
med henblik på at blive taget i brug officielt til foråret.  

Projektet har været længe undervejs og har kostet klubben en lille halv million at få på 
plads. Men anlægget øger vores kapacitet betydeligt med henblik på at tage flere børn 
og voksne nybegyndere ind i klubben. Banerne har kunstgræs, hvorfor man kan spille 
på dem 10 måneder årligt imod 5-6 måneder, hvis underlaget var grus.   

 

Mortensaften på Rødovregård november 2018 – eksempel på frivilligt projekt  
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Bestyrelsen bestod siden den ordinære generalforsamling den 7. marts 2018 af: 

• Charlotte Emde, motionistområdet, 

• Torben Sejer Larsen, bane- og sportsadministration, 

• Peter Munck, sekretær og informationsområdet 

• Svend Aage Christensen, drifts- og anlægsområdet, 

• Helle Christensen, næstformand og fg. kasserer, 

• Poul Lundberg Andreasen, formand. 

Atter i år er der en varm tak til alle i bestyrelsen for et godt samarbejde.  

Der skal også lyde en varm tak til de ansatte, de mange frivillige samt de mange med-
lemmer, der bidrager til fortsat at gøre Rødovre Tennisklub til stedet  ”God tennis for 
alle”. 

Rødovre Kommune med Idrætssekretariaet og –forvaltningen i spidsen, Rødovre Lokal-
nyt samt skolerne i Rødovre skal også have en stor tak for den hjælp og det samarbej-
de, der har udfoldet sig året igennem.  

Dette ikke mindst i forbindelse med klargøring og vedligehold af banerne, indsats om-
kring hvervning af nye medlemmer og helt aktuelt i 2018-byggeriet af minitennis- & 
slåmursanlægget. 

Et år som 2018 er den allerbedste optakt til foreningens jubilæum! 
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af Svend Aage Christensen og Poul Lundberg Andreasen 

 

Den nye brugerbestyrelse  

Året begyndte med nyvalg til brugerbestyrelsen for perioden 2018-2021, hvor Svend 
Aage Christensen og Poul Lundberg Andreasen blev valgt sammen med Torben Peter-
sen fra Aktiv Fritid.  

På det første møde i marts lykkedes det at forbedre aftalen med Aktiv Fritid om den 
indbyrdes fordeling af banetiderne om formiddagen indendørs. Aftalen giver tennisklub-
bens medlemmer forbedrede muligheder for at tegne faste banetider kl. 6.00-15.00 på 
ugens 5 hverdage, hvorfor vi håber, at der kommer flere formiddagsspillere i klubben 
inde som ude. Endelig fik vi gennemført et forslag om at lade juniorerne træne fast kl. 
15.00-18.00 på hverdage. En forskydning, der giver flere træningsmuligheder til børne-
ne og mere spilletid til formiddagsspillerne.   

Det har bevirket en forskydning af spilletider om aftenen også. Denne beslutning blev 
taget på generalforsamlingen i marts. Det ser ud til, at de erhvervsaktive i klubben kan 
leve med beslutningen, der alt-andet-lige giver juniorer og formiddagsspillere bedre 
adgang til gode banetider.  

Ved martsmødet blev Svend Aage Christensen valgt som formand og Torben Petersen 
som næstformand.   

 

Nye anlægsønsker afleveret til kommunen 

I maj afleverede vi til FIR vores opdaterede ønsker til anlægsforbedringer de kommen-
de år. Ønskerne omfatter: 

• Forbedring af adgangen til hallen samt af opvarmningssystemet i hallen 

• Et visionsoplæg om en supplerende hal af samme størrelse som den nuværende 
med to tennisbaner og 3 padelbaner. 

Vi forudsatte her, at renovering af banerne udendørs ville blive gennemført af Rødovre 
Kommune i løbet af 2019 som planlagt. I august erfarede vi, at Kommunen atter priori-
terede andre anlæg højere, hvorfor denne renovering nu er udskudt til 2021. Dette er 
vi naturligvis ikke begejstrede over. Men vi må fortsætte med i brugerbestyrelsen og 
andre steder at gøre opmærksom på, hvor nødvendigt det er at få det nedslidte uden-
dørsanlæg renoveret, hvis tennissporten fortsat skal være på toppen i Rødovre Kom-
mune. 

 

Men to minitennisbaner og en slåmursbane er nu klar   

Gennem 8 år har vi arbejdet på at få bygget disse tre baner. Det lykkedes i 2018, ef-
tersom anlægget blev afleveret den 13. december og tages i brug til foråret.  Der har 
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været mange forhindringer undervejs. I slutfasen tog Idrætssekretariatet ansvaret for 
opgaven. Projektet er derefter kørt dygtigt igennem sammen med HP Tennis, som byg-
ger tennisbaner, minitennisanlæg og fodboldbaner overalt på Sjælland.  

Rødovre Tennisklub har givet anlægget som en gave til kommunen, der efterfølgende 
står for drift og vedligeholdelse på samme måde som de øvrige tennisanlæg. Anlægget 
kommer især børn og andre begyndere til gode, men det letter også presset på de 9 
grusbaner specielt i tidsrummet kl. 15.00-20.00 på hverdage, hvor der kan blive trangt 
på banerne. Der er lagt dræn under de nye baner, der har kunstgræs. Banerne kan 
dermed anvendes ca. 10 måneder om året, hvilket giver mulighed for at prøve slag af 
uden at skulle ind i tennishallen.  Det er dermed også en øgning af vinterkapaciteten.  

Den daglige drift og kommende anlægsprojekter 

Omkring den daglige drift har vort eget 
klubhus- og haludvalg et tæt samarbejde 
med brugerbestyrelsen og idrætssekretari-
atet om hurtig afhjælpning af akutte pro-
blemer. Dette samarbejde kører gnid-
ningsfrit og tilfredsstillende. 

 

Vi er stærkt optaget af, at alle medvirker 
til at holde anlægget ryddeligt og rent. Vi 
forsøger at kommunikere bedst muligt om-
kring principperne for banereservation, 
adgang til banerne udendørs samt klubhu-
set og indendørsbanerne, så brugerne har  

Slåmuren forrest og to minitennisbaner bagest til højre 

Sommer foran klubhuset 
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let ved at finde sig til rette.   

I løbet af 1. halvår 2019 skal vi have bearbejdet et forslag om at få en overbygget bob-
lehal på bane 8 og 9, så vi på en enkel måde kan få ekstra kapacitet om vinteren. Den-
ne model kendes fra flere klubber, bl.a. HIK og Øster Bording. Forslaget kan være et 
vigtigt skridt på vejen mod visionsløsningen. 

 

Indendørs om vinteren 
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Af Marcin Gosieniecki, Einar Schwarz og Poul Lundberg Andreasen 
(Junior-, Elite– og Træningsudvalget) 

 

145 børn & unge i klubben!  

Hvordan tager vi imod nye juniormedlemmer? 

Det officielle medlemstal for børn & unge under 25 år nåede op på 145, 15 højere end i 
2017. En øget indsats på markedsføring, deltagelse i Sjov Lørdag, afvikling af Tennis-
sportens Dag, to tennisskoler samt Åbent Hus om onsdagen sommeren igennem og 
genoptagelse af skoletennisaktiviteterne viser børnene og deres forældre, at vi er ind-
stillet på at få så mange som muligt i gang med tennis.  

Parallelt med 
ovenstående 
tager vores to 
cheftrænere 
løbende børn 
ind til prøve-
træning og 
lægger en me-
get stor indsats 
i at give de nye 
børn en træ-
ning og udvik-
ling, der er til-
passet dem.    

På generalfor-
samlingen i marts blev dagen for juniorer forskudt 30 minutter, så juniorerne fik tids-
rummet kl. 15.00-18.00 til rådighed for den programsatte træning. Hermed blev der 
mere træningstid til overs efter endt skolegang. Dette giver større kapacitet til træning 
af børn året rundt. 

Endelig har vi mulighed for at anvende Valhøj Skole til træning af nye juniormedlem-
mer indendørs Vi fik ikke brug for ordningen i 2018/2019, men det kan blive aktuelt 
næste vinter.     

Rødovre Kommune er gået i gang med skoleidræt sammen med foreningerne. Nu som 
et projekt direkte under skoleforvaltningen. Konceptet bygger på den model, vi fik ud-
viklet under pilotprojektet for 2 år siden. Vi modtager klassebesøg fra Rødovre Gymna-
sium og Valhøj Skole, i alt ca. 120 børn og unge i årets løb. Det har fungeret godt med 
begge skoler, hvorfor vi håber på en fortsættelse og flere deltagere i de kommende år.    

IFEL-samarbejdet omfatter p.t. 3 børn. Det fungerer godt og vi er indstillet at tage flere 
børn ind, når og hvis IFEL kommer med disse.  

Jakob og Marcin – minitennis med 110 nye talenter foran 
Rådhuset på Rødovredagen  
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Udvikling af de unge til tennisspillere 

Sammen med forældrene arbejdes der året igennem med at udvikle børnenes og foræl-
drenes forståelse for, hvad det kræver at blive en god tennisspiller. En mængde aktivi-
teter tilpasset det enkelte medlems behov afklares løbende. Det drejer sig i høj grad 
om at engagere familien i dette arbejde. Herunder nævnes nogle eksempler på dette. 

• Løbende afklaring af det bedste tidspunkt og træningspartnere & trænere for den 
enkelte 

• I alt deltager nu 85 børn i træning året rundt,  

• Adskillige deltager i Play- & Stay-stævner i andre klubber, 

• Der er også deltagelse i juniorholdkampe samt træningssamlinger, 

• Udvikling af forældrene til at være holdledere for de hold, som deres børn delta-
ger i, 

• Alene i 2018 er yderligere 10 børn blevet turneringsspillere, 

• Ud over den programsatte tekniske træning er der fysisk træning 2 gange ugent-
ligt. 

De sportslige forløb ovenfor afvikles hånd i hånd med sociale aktiviteter, så de unge 
har mulig for også at udvikle sig personligt også. 

30 børn deltog i tennisskolen i juli sammen med trænerteamet på 5 mand M/K  
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Trænertemaet fleksibelt og stabilt 

Klubben har haft 14 faste deltidsansatte trænere med cheftræner Marcin Gosieniecki og 
Einar Schwarz som hovedkræfter.  Det drejer sig derudover om Peter Ravn, Rasmus 
Schwarz, Bertil Jønsson, Emilie Elsvad, Per Søgaard og Jonas Schwarz samt hjælpetræ-
nerne Nikita Sepopo Dzegle, Alexandra Hestbech, Claire Zonnevijlle, Jacob Schwarz, 
Kristoffer Kreiberg og Tina Bjergbakke.  

De mange trænere med forskellige kompetencer fungerer som et hold, der løbende lø-
ser små og store træningsopgaver på forbilledlig vis.  

Der skal herfra lyde en stor tak til alle trænerne for det store arbejde, der har ydet for 
alle medlemsgrupper. Trænerteamet er centralt for klubbens sportslige udvikling og 
samarbejdet med trænerne er ét af det enkelte medlems chancer for at få udviklet sit 
spil.  

    

Holdturneringen senior udendørs og indendørs 

Seniortruppen har 30 spillere til fast træning ca. 2 gange om ugen. Derudover anven-
der den enkelte spiller den frie reservation til yderligere træning og spil. 4-5 spillere 
deltager i individuelle turneringer, men ellers er det holdturneringen under DTF og Ten-
nis Øst, som vi fokuserer på.   

Ved starten af udendørssæsonen var det bedste herrehold placeret i 1. division inde 
som ude. 

Udendørs bevarede bedste herrehold 1. division-pladsen på en flot 3. plads. Indendørs 
ligger det denne vinter i Top 3 og har stadig chancen for at rykke op i elitedivisionen. Vi 
har dermed et herrehold blandt de 10-15 bedste i landet. Ud over Marcin Gosieniecki, 
David Dark Hansen, Jonas Schwarz og Rasmus Schwarz  har vi trukket på Mikko Mali-
nen fra Sverige og Filip Pieczonka fra Polen. Begge klassespillere, som har hjulpet i si-
tuationer, hvor vi manglede en virkelig god reserve. 

Derudover har vi to 
herrehold med en god 
blanding af rutinerede 
spillere og unge ta-
lenter.  

 

Marcin, David, Jonas og Rasmus – det stærke team i 1. division 
ØST for herrer  
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Damerne i 2. division inde og 3. division ude 

Vores bedste damer kæmper flot for at holde trit med herrerne. Sidste vinter fik hjælp 
fra Emile Elsvad, der dog på grund af skader har måttet stoppe karrieren. 

Dameholdet er dermed bygget op om Sofie Vindberg Nielsen, der er blandt de allerbed-
ste U16- spillere i landet. Vi har en god trup bestående af lovende 14-18 årige spillere 
samt lidt ældre erfarne damer i 30-40 årsalderen.   

Omlægningen af turneringsformen giver anledning til at møde hold af meget forskellig 
styrke, hvor det er tilfældigheder, der afgør op- og nedrykning. Men uanset hvad er det 
vores målsætning af have damehold på samme niveau som på herresiden.   

På såvel damesiden som herresiden har vi hold, der spiller for at levere spillere til de 
bedste hold. Omlægningen af turneringsformen er ikke helt gennemtænkt på niveauer-
ne under elitedivision og 1. division, hvorfor vintersæsonen i år og sommersæsonen 
næste år drejer sig om, at de respektive spillere og hold finder deres endelige placering 
i hierarkiet.     

 

Sofie Vindberg Nielsen fik sølv i single ved U16 udendørs Danmarkmesterska-

berne 

Sofie Vindberg Nielsen viste sig så stærk ved sommerens U16-mesterskab, at hun fik 
sølv i single. Det næstbedste danske resultat for en spiller fra Rødovre nogensinde! 
(Michael Mortensen blev ungdomsdanmarksmester i 1974) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasmus Schwarz og Marcin Gosieniecki har stået for træningen af elitetruppen på 30 
spillere. Den har foregået på et højt niveau og har skabt samling i truppen. 

Sølv i single ved U16-piger udendørs DM til Sofie Vindberg Nielsen  
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Træning af motionister og veteraner 

Fra en beskeden start for ca. 15 år siden er træningsforløbene for 450 voksne bredde-
medlemmer øget stille og roligt igennem årene. Hertil anvender de samme trænere, 
som tager sig af junior- og elitetræningen. Dette er med til at skabe sammenhold i 
klubben og giver samtidigt de berørte trænere en god merindtægt.    

Ud over at arrangere Voksen Introduktionsforløb for nye begyndere i forsommeren og 
august er der afviklet følgende træningsforløb som følger: 

• Træning 4 onsdage eller søndage i træk 4-5 gange årligt med sammenlagt ca. 
100 deltagere, ca. 20 pr. forløb 

• Tennisskole i august med 24 deltagere over 3 dage á 3 timer 

Trænerbørsen blev igangsat i januar måned og er blevet en stor succes. Aftalerne om 
træning indgås direkte imellem træneren og medlemmerne, hvorefter aftalen tastes ind 
i medlemssystemet samtidigt med, at der betales for forløbet. Dette koncept har givet 
ca. 250 træningstimer i løbet af året fordelt på ca. 30 medlemmer.  

Når denne ordning er slået så godt an, skyldes det formentligt, at aftalerne kan indivi-
dualiseres, så spillere som trænere lettere kan arrangere forløb, der passer til situatio-
nen. Og det administrative arbejde er reduceret til et minimum. 

Derudover afviklede vi sommeren igennem som et forsøg træning for de to veteranhold 
med 1 gang fælles træning, hvor holdspillet var i centrum. Det gik så godt, at vi inden-
dørs afvikler et tilsvarende forløb for Plus 40-veteranholdet, de to Plus 50-veteranhold 
samt Golden Age-holdet. Dette ser også ud til at slå an, så vi gerne ser flere hold be-
nytte sig af konceptet næste år. 

Skønsmæssigt har 135 medlemmer modtaget træning under dette område, dvs. ca. 30 
% af de voksne breddemedlemmer. Indtægterne fra disse aktiviteter nåede ca. 
120.000 kr. svarende til 370 trænertimer eller mere end en fordobling i forhold til 
2017.     

 

Junior- og seniorudvalgets arbejde 

Udvalget bestod i det forløbne år af Einar Schwarz, Marcin Gosieniecki og Poul Lund-
berg Andreasen. Marcin og Einar kører aktiviteterne på banerne i Rødovre og når vi 
møder modstandere på deres anlæg, medens Poul tager sig af profilering, forbedring af 
rammebetingelserne og opsamling på betalinger for medlemskab og træningsgebyrer.    

Det kræver megen tid at få de sidste 20 % af medlemmerne til at betale kontingenter 
og træningsgebyrer, hvorfor det konstant arbejdes på at forbedre denne del af klub-
bens virke.  

En stor tak herfra til spillere og forældre, der har hjulpet, men sidst og netop derfor 
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størst tak til Marcin Gosieniecki og Einar Schwarz for deres store arbejde som udviklere 
og ledere på junior- og eliteområdet. 

 

Trænerteamet fra sommerens tenniscamp 
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Af Charlotte Emde 

 

Motionisterne udgør medlemsmæssigt klubbens flertal og dermed grundstamme. 

Motionistudvalget består af: Maja Lund Jensen, Elsebeth Vang Hansen, Erik Hansen, 
Carsten Jensen og Charlotte Emde som ny formand. 

I 2018 har udvalget stået for adskillige arrangementer, herunder: 

Udendørs 

Hyg Ind næsten alle mandage i udendørssæsonen. Det fremragende sommervejr sik-
rede god deltagelse samt kun en enkelt aflysning. Også spisning efter Hyg Ind vandt 
større indpas, men det lykkedes dog desværre ikke at få hver mandag fyldt ud. Tak til 
Anker Jensen for en stor indsats! Udvalget arbejder naturligvis videre på at få flere 
kokke i køkkenet i 2019. 

Lørdag Morgen næsten alle lørdage i udendørssæsonen. Tidligere motionistformand 
Torben Sejer godt hjulpet af andre morgenmennesker sørgede for hyggelige stunder, 
både på banerne og under morgenmaden. 

Motionistturneringen blev i 2018 forsøgt omlagt til tre weekendturneringer - dette 
for at imødekomme ønsker og imødegå udfordringer, forbundet med den tidligere mo-
del. Mixdoubleturneringen måtte desværre aflyses, men både single- og doubleturne-
ringen løb af stablen på hyggeligste vis. Tak til Jytte Muszynski for hjælp til planlæg-
ning og afholdelse! I 2019 byder udvalget på såvel den tidligere model som enkelte lør-
dags-/søndagsturneringer. 

Tenniscamp for motionister blev som vanligt afholdt i august. 

Tennis og mad blev i 2018 lanceret og afholdt to fredage. En masse spilleglade motio-
nister dukkede op og spillede på kryds og tværs, hvorefter medbragt mad og drikkeva-
rer blev indtaget i hyggeligt 
selskab. I 2019 arbejder ud-
valget på at etablere faste 
Tennis og mad-arrangementer 
den sidste fredag i hver må-
ned. 
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Indendørs   

Lørdag morgen foregik hver lørdag indendørs med Ingrid Vang Hansen som tovhol-
der. 

Nytårsturneringen blev afholdt den sidste fredag i 2018, hvor ca. 24 humørfyldte 
motionister – nye som gamle – dukkede op og spillede ud fra handikap samt hyggede 
gevaldigt med snacks og lidt til ganen. Tak til Klaus Pedersen for et vellykket arrange-
ment! 

 

Ude og inde 

Motionisttræning afholdt af klubbens trænerteam. Som noget nyt tilbyder klubben 
holdtræning til motionistholdspillere, hvormed selve motionisttræningen i højere grad 
tilgodeser motionister, der ikke spiller på hold. 

Motionisthold i Tennis Øst-turneringen (den tidligere SLTU-turnering): 

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

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

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

• Motionshold 4 v/Lars Person – holdet har dog ikke stillet op indendørs. 

• Golden Age v/Jørgen Jensen ude og Svend Aage Christensen inde. 

Der skal lyde en stor tak til motionistudvalget og holdlederne, der alle sørger for at 
Rødovre Tennisklub viser flaget på mange baner rundt omkring på Sjælland. Naturligvis 
også en stor tak til hele trænerstaben, der med Einar Schwarz i spidsen har stået for al 
træning. Også en STOR tak til dem, der ikke er nævnt, men som har hjulpet i løbet af 
året. 

Hvis nogen har idéer til andre arrangementer, hører vi meget gerne om det i udvalget. 
Send en mail til Charlotte på latterjoy@hotmail.com. 



Tennissportens Dag 
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Af Helle Christensen 

 

Tennis Sportens dag blev afviklet i dejligt solskins vejr, og der kom mange nye med-
lemmer på anlægget, som alle var interesseret i hvordan man kan komme i gang med 
at spille tennis i Rødovre Tennisklub. 

Vi fik nye medlemmer, som alle fik vores sædvanlige rabat, hvis de meldte sig ind på 
selve dagen. Samlet havde vi 32 seriøse besøgende, hvervede 14 voksne på heltidsba-
sis, 3 formiddagsseniorer og 2 juniorer. Yderligere 9 juniorer kom til prøvetræning ef-
terfølgende og flere blev medlemmer i løbet af maj, da prøvetræningen var slut. 

Hele sommeren har vi mandag aften fra 18-20 haft 2 baner til rådighed for nye med-
lemmer. På den måde kan man sikre, at de får nogen at slå med og de kan lære andre 
medlemmer at kende. Denne 
ordning vil også blive taget i 
brug sommer sæsonen 2019. 

Vi fik 5 nye medlemmer, som 
fortsatte med at spille sammen 
flere gange om ugen, så de har 
bevist at hvis man vil, så kan 
man, men det kræver megen 
træning. De har forsat deres 
store iver for at blive gode, så 
de spiller også 2 gange om 
ugen i indendørs sæsonen. 

Deres mål er at spille med til 
Hyg Ind mandag aften, og der 
er ingen tvivl om at de når må-
let. 

Årets kravlenisser 
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Af Helle Christensen og Torben Sejer 

 

Klubben deltager i turneringen under SLTU (fra ude sæsonen blev det lavet om til Ten-
nis Øst). 

Indendørs (2017-2018) med 2 hold i 50+. 

50+ første holdet VANDT deres pulje med 5 hold, men måtte se sig slået i finalen mod 
Hvidovre fra den anden pulje. 

50+ andetholdet blev nummer 4 ud af 5 i deres pulje. 

Udendørs  

Her startede det nye samarbejde med KTU kaldet Tennis Øst, vi havde 2 hold med i 
50+. 

Førsteholdet var blevet placeret i 2. division og endte med 4. pladsen ud af 8 hold. 

Andetholdet blev nummer 2 i 4. division og efter noget forvirring fra forbundet skulle 
holdet spille en oprykningskamp til 3. division, den blev tabt så holdet fortsætter i 4. 
division. 

Fra indendørs 2018-2019 har klubben 3 hold med i turneringen, et hold i 40+ og to 
hold i 50+, de første kampe er allerede spillet, alle 3 hold har fået en svær start. 

Veteran holdene 50 + fik i udendørssæsonen etableret træning, som var et trænings 
forsøg, det gik over alt forventning, der blev trænet flittigt gennem hele sommeren. 
Indendørssæsonen kræver større planlægning, da det er begrænset bane kapacitet, 
men det er lykkedes for de 3 veteranhold og få sat ti gange træning i kalenderen. Som 
et forsøg er hele gruppen af 50+ spillere samlet i en gruppe, som skal dække de to 50 
+ hold, når der skal stilles hold, er det op til de 2 hold kaptajner og udtage spillere og 
ordne de administrative opgaver omkring holdene. 

 

Sommerstemning fra Nordisk Mini Cup-turneringen 
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RTV CUP: 

Denne turnering som har være afholdt hvert år siden starten i 1979 blev selvfølgelig 
også spillet i 2018, indendørs i Farum, hvor der spilles om en vandrepokal, vi havde 
selv pokalen med til Farum efter sejren i 2017, og vi havde heldigvis stadig plads i bilen 
for pokalen kom med hjem igen. 

Udendørs blev turneringen spillet i Hvidovre, Rødovre vandt også denne turnering, men 
fik kamp til det sidste, da Rødovre vandt med et parti over Hvidovre. 

 

Poul, Tonni, Marianne, Carsten og Steen var med til RTV Cup 
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Af Helle Christensen og Poul Lundberg Andreasen 

 

Det officielle medlemstal gik op med 48 eller +8,3 % i forhold til 2017  

Udendørssæsonen var begunstiget af en usædvanlig varm og tør sommer med ideelle 
betingelser for tennis. De officielle medlemstal for de sidste 5 år ser således ud: 

Medlemstal 2014-2018 – indberettet til det Centrale Forenings Register: 

I forhold til 2017 er der en medlemsfremgang på 48 medlemmer, 14 blandt de unge og 
34 for de modnes vedkommende. I forhold til 2014 er der en fremgang på 36 medlem-
mer i alt og dette især på ungdomsområdet.   

 

Driften gav et lille overskud på 10.108 kr. efter dækning af ekstraudgift til mi-
nitennisanlæg  

Den ordinære drift ville have givet et overskud på ca. 50.708 kr. mod budgettets 
25.129 kr. Når den ordinære drift kommer ud med plus på 10.108 kr. i stedet for 
25.129 kr., skyldes det, at vi har valgt at lægge en ekstra udgift til minitennisbyggeriet 
på 40.600 kr. ind på konto 1812 Eget vedligehold.  

Årets samlede resultat blev derfor et underskud på 389.892 kr. mod et forventet un-
derskud på 374.871 kr. Det er tilfredsstillende, da forbedringerne på den løbende drift 
har kunnet dække en del af den ekstra udgift. Ved projekter som det nævnte opererer 
man normalt med en risiko på 10 % og den ekstra udgift svarer stort set hertil.  

 

Indtægterne fra seniorkontingenter og -indskud lå 16.648 kr. under budget 
eller en negativ afvigelse på 2,20 %. Dette svarer til indtægten fra 8 heltidsmedlem-
mer.  

  

Kategori 

  

2014 

  

2015 

  

2016 

  

2017 

  

2018 

Udvikling 2014-2018 

Antal Procent 

Unge – 0-24 år 123 116 126 131 145 +22 +17,9 % 

Modne – 25-99 år 464 456 426 444 478 +14 +3,0 % 

Ialt 587 572 552 575 623 +36 +6,1 % 

Senior Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt 

Sommer&Indskud 416.175 407.345  -8.830 -2,12 % 

Vinter 341.045 333.227   -7.818 -2,29 % 

Samlet 757.220 740.572 -16.648 -2,20 % 
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Kontingentindtægterne fra juniorområdet lå under budget, idet vi ikke øgede 

medlemstallene til niveau 100, men forblev på niveau 85. Den budgetterede 
vækst på 25 medlemmer blev dermed kun delvist realiseret i 2018. Dette forklarer en 
budgetafvigelse på -6,58 % på helårsbasis.  

 

Men træningsgebyrerne under ét er gået frem med 12,56 % eller 33.091 kr. i 

forhold til budgettet. Dette tal dækker over en meget forskellig udvikling. Juniorom-
rådet ligger 21 % eller 35.040 kr. under budget, medens indtægterne fra elite- og mo-
tionisttræningen går frem med 68.131 kr. eller 72 %.  

Medlemmerne har derfor i alt betalt 1.145.825 kr. i årets løb, 4.051 kr. over budget. 
Procentuelt et plus på 0,35 %, men med store afvigelser i begge retninger på de under-
liggende konti. 

Diverse indtægter nåede 52.128 kr. mod et budget på 58.100 kr.  

Indtægterne som helhed nåede i alt op på 1.197.953 kr., 1.921 kr. under bud-
get (-0,16 %).  

De ordinære udgifter nåede op på 1.187.845 kr., 13.100 kr. over budgettet. 

Hovedafvigelserne på udgiftskontiene blev 

• Seniorområdet lå 24.903 kr. over budget. Tilknytning af flere elitespillere med 
mere træning og turneringsdeltagelse er hovedforklaringerne. Ekstra træningsge-
byrer på 19.091 kr. dækker en del af merudgiften, 

• Juniorområdet var 78.883 kr. under budget. Det, at vi nøjedes med at øge med-
lemstallet til niveau 85 i stedet for 100 indendørs, er hovedårsagen, 

• Veteranområdet lå 2.448 kr. over budget, bl.a. har vi fået et ekstra turnerings-
hold her, 

Junior Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt 

Sommer&Indskud. 50.400 49.322 -1.078 -2,14 % 

Vinter 72.180 64.550 -7.630 -10,57 % 

Familierabat -6.300 -5.255 +1.045 -16,59 % 

Samlet 116.280 108.627 -7.653 -6,58 % 

Kategori Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt 

Junior 169.205 134.165 -35.040 -20,71 % 

Elite 18.375 37.466 +19.091 +103,90 % 

Mo3onist 75.964 125.004 +49.040 +64,56 % 

Samlet 263.544 296.635 +33.091 +12,56 % 
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• Motionistudvalget lå 4.586 kr. over budget, især fordi træningsomfanget er øget 
væsentligt,   

• Klubhus- og haludvalget brugte 45.558 kr. mere end budget. Hovedårsagen er 
ekstraudgiften til slåmurs- og minitennisanlægget på 40.600 kr.,  

• Informationsudvalget lå 1.550 kr. over budgettet,  

• Fælles tennisdrift kostede 8.269 kr. mere end budgetteret, især på grund af for-
øgede udgifter til nøglekort og kontingenter til forbundene,   

• Bestyrelsen brugte 1.314 kr. under budget, 

• Administrationen kostede 5.983 kr. mere end budgetteret, bl.a. på grund af en 
forøget indsats for at få restancer hjem.  

 

Overskud og kapitalforhold. 

Egenkapitalen er ved årets udgang 273.213 kr. svarende til 3 måneders driftsudgifter. 

Byggeriet af minitennisanlægget har som vedtaget af generalforsamlingen kostet 
400.000 kr., som der var lavet en hensættelse til under egenkapitalen. Der er stadig 
reserveret 25.000 kr. til 60-årsjubilæet den 18. februar 2019.   

Egenkapitalen er dermed på 2011-niveau og bør alt-andet-lige øges til ca. 600.000 kr., 
hvis vi skal have en reservekapital på et niveau som vedtaget for snart 10 år siden. 
Ved en fornuftig drift kan dette nås i løbet af 5 år.     

Forudsætningerne for 2019-budgettet 

Kontingentsatser og træningsgebyrer steg i 2018 med 5 %. Vi foreslår uændrede satser 
for 2019, da stigningen i 2018 var tilstrækkelig til at sikre vores økonomi. Endelig er 
minitennisprojektet afviklet, hvorfor der ikke længere byder sig en risiko herfra    

Mindre justeringer af eftersommermedlemskaberne og tegning af indendørsbaner for 
seniorer foreslås gennemført på generalforsamlingen til marts.    

Det særlige minitennismedlemskab indendørs for de børn, der får deres start på tennis 
på Valhøj Skole, fastholdes som en mulighed. 

Budgettet for 2019 viser da: 

Indtægterne forventes at nå 1.230.115 kr. og udgifterne 1.206.620 kr. med et over-
skud på 23.495 kr. Vi forventer at nå medlemsmålene for 2017 i løbet af 2019, og vil 
yderligere forbedre arbejdsgange og betalingsprocedurer mest muligt. 

Bestyrelsen har på baggrund af erfaringerne for 2018 en forhåbning om, at der kom-
mer imellem 85 og 100 juniormedlemmer udendørs som indendørs. Med Valhøj Skole-
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løsningen er der kapacitet til +100 juniorer indendørs. 

Successen med ændret udbud af træningstilbud som Trænerbørsen og holdtræning 
samt tennisskoler om sommeren vil blive fulgt op og om muligt forstærket.  

 

Kontingenter og træningsgebyrer  

Satserne for kontingenter og træningsgebyrer foreslås generelt fastholdt på 2018-
niveau.  

De vigtigste principper for kontingenterne og træningsgebyrerne er gengivet herunder: 

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

• Gæstemedlemskab anvendes udendørs af seniorer, dog ikke kl. 17.00-21.00 på 
hverdage.  

• Familierabatten dækkes som hidtil 50 % af laveste sats ved det 3. familiemedlem, 

• Gentegning af runde NUL indendørs gik igen fint i 2018. Bestyrelsen foreslår, at 
ordningen fortsætter, men se særligt oplæg til generalforsamlingen derom,  

• Helårskontingent skulle indføres fra 2017, men dette arbejde udskydes stadig, da 
bestyrelsen ikke har fundet en enkel opskrift på dette endnu. Frie Reservations-
medlemskaber for seniorer indendørs i 2018 blev tegnet On-Line uden større be-
svær. Det gav besparelser på administrationen og forenklede kommunikationen 
med medlemmerne derom. 

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

 

Satstype Begivenhed Kommentar 

Grundlicenser DTF 500 kr. for senior 

400 kr. for junior 

Betales af klubben e;er inds3lling af emner 3l 

bestyrelsen  i marts/april måned 

Tilskud 3l licenser 

ved pointstævner og 

sjællandsmesterska-

ber 

Elite Op 3l 1.000 kr. pr. medlem på 

årsbasis, hvis de?e deltager i 

relevante stævner og mesterska-

ber 

Inden for budge?et på 20.000 kr. 

(dækker også grundlicenser DTF) 

Junior Inden for budge?et på 15.000 kr. 

(dækker også grundlicenser DTF) 
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  Konto Type 2018 2019 Ændring Bemærkning   

  1001 Senior helsommer 975 975 0     

  1002 Senior e;ersommer 345 975 +630 Rabat udgår   

  1003 Senior formiddag ude 325 325 0     

  1004 Gæstebesøg udendørs 60 60 0 Betaling online   

  1005 Senior passiv 150 150 0     

  1006 Indskud seniorer 180 180 0     

  1008 Træning elite 1 gang sommer 525 525 0     

  1009 Træning elite 2 gange sommer 790 790 0     

  1009 Træning elite 1 gang vinter 525 525 0     

  1009 Træning elite 2 gange vinter 1.050 1050 0     

  
1018 Trænerbørs 345/1680/

3200 
360/1750/

3360 
+ ca. 5% 1/5/10 klip 

  

  1019 Leje af boldmaskine 65 65 0 Betaling online   

  1021 Senior HØJ 1.365 1365 0 Samme satser 

uanset 

tegningsrunde 

  

  1022 Senior LAV 1.100 1100 0   

  1023 Senior formiddag inde 575 575 0   

  1024 Senior fri reserva3on hel3d 1.000 1000 0 Betaling online   

  1092 Senior fri reserva3on formiddag 525 525 0 Betaling online   

  1101 Junior helsommer 525 525 0     

  1102 Junior e;ersommer 240 525 +285 Rabat udgår   

  1105 Junior træn. 1. gang sommer 525 525 0     

  1105 Junior træn. 2 gange sommer 790 790 0     

  1105 Junior træn. 3 gange sommer 1.050 1.050 0     

  1105 Junior træn. 1 gang e;ersommer 263 255 -8 Tilpasning 3l 

3 måneders forløb 

  

  1105 Junior træn. 2 gang e;ersommer 395 525 +130   

  1111 Junior inde 735 735 0 M/Fri Reserva3on   

  1115 Junior træn. 1. gang vinter 525 525 0 M/Fri Reserva3on   

  1115 Junior træn. 2 gange vinter 1.050 1.050 0 M/Fri Reserva3on   

  1115 Junior træn. 3 gange vinter 1.575 1.575 0 M/Fri Reserva3on   

  1116 Junior Inde Minitennis Valhøj 1.100 1.100 0 1 gang om ugen   

  1120 Indskud juniorer 180 180 0     

  1129 Familierabat 50 % af kon3ngentet for familiemedlem nr. 3, 4 osv.   

OBS: Et medlem kan max. deltage på 2 faste baner indendørs.  
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”Fuld hal” er lig med maksimum for halkapacitet defineret som: 

• 100 juniormedlemmer 

 80-85 i hallen 
 samt 15-20 på minitennisvilkår på Valhøj skole 

• 305 seniormedlemmer 

 Heltidsmedlemmer - 265: 
  25 elitespillere på HØJ-vilkår om aftenen på hverdage 
  180 motionister - HØJ/LAV med fri reservation som heltid 
  60 motionister med fri reservation heltid 
 Formiddagsmedlemmer - 40: 
  30 medlemmer på 2-mandsblokke 
  10 medlemmer med fri reservation formiddag 

• 405 medlemmer i alt, heraf 385 i Tennishallen, 20 på Valhøj Skole. 
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Konto- Indtægter Budget Regnskab Budget

numre 2018 2018 2019

Kontingenter og træningsgebyrer seniorer

1001 Senior helsommer 390.000 379.185 390.000

1002 Senior eftersommer 10.350 6.775 15.900

1003 Senior formiddag ude 4.875 9.345 8.125

1004 Gæstebesøg udendørs 1.200 960 1.000

1005 Senior passiv 750 300 300

1006 Indskud senior 9.000 10.780 9.000

1008 Træningsgebyrer senior elite 18.375 37.466 35.000

1010 Træningsgebyrer motionister 14.840 18.258 20.000

1017 Tennisskoler og Nytårskur motionister 12.720 17.475 16.000

1018 Trænerbørs 46.004 87.271 80.000

1019 Leje boldmaskine 2.400 2.000 2.000

1021 Senior høje blokke 218.400 226.650 240.240

1022 Senior lave blokke 61.600 22.252 22.000

1023 Senior formiddagsblokke  15.525 13.525 16.100

1024 Senior fri reservation hel tid 45.000 60.915 60.000

1092 Senior fri reservation formiddag 5.250 9.885 5.250

1099 Seniorer i alt 856.289 903.042 920.915

Kontingenter og træningsgebyrer juniorer

1101 Junior helsommer 42.000 39.493 39.375

1102 Junior eftersommer 4.800 4.090 4.725

1104 Tennisskoler 25.200 19.325 24.000

1105 Junior træning udendørs 60.425 49.815 51.125

1112 Junior indendørs 72.180 64.550 62.475

1115 Junior træning indendørs 83.580 65.025 63.000

1120 Junior indskud 3.600 5.740 5.400

1129 Familierabat -6.300 -5.255 -5.000

1199 Juniorer i alt 285.485 242.783 245.100

1299 Indtægter medlemmer i alt 1.141.774 1.145.825 1.166.015

Heraf fra unge 0-24 år (note 1) 300.000 263.828 270.000

Andre indtægter

1301 Kommunale tilskud ungdomsarbejdet 40.000 39.229 45.000

1302 Sponsorer/RIS skolesamarbejde 9.600 1.000 9.600

1303 Stævner og turneringer 0 0 0

1304 Renteindtægter 500 29 -500

1305 Salg af bolde og ketsjere 8.000 11.870 10.000

1395 Balancejustering 0 0 0

1398 Diverse indtægter i alt 58.100 52.128 64.100

1399 Indtægter i alt 1.199.874 1.197.953 1.230.115
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Konto- Udgifter Budget Regnskab Budget

numre 2018 2018 2019

Seniorer

1402 Seniorudvalgsmøder 1.000 0 1.000

1403 Eksterne turneringer/licenser 10.000 29.425 20.000

1404 Træning og coaching 125.000 135.062 125.000

1411 Holdturnering DTF/Tennis ØST 17.000 21.570 0

1415 Elitematerialer og -udstyr 25.000 16.846 25.000

1499 Seniorer udgifter i alt 178.000 202.903 171.000

Juniorer

1502 Junior udvalgsmøder 1.000 0 1.000

1503 Eksterne turneringer og licenser 15.000 14.850 15.000

1504 Trænerlønninger 428.750 334.408 340.000

1505 Skolesamarbejde 9.120 0 9.120

1506 Træner- og dommerkurser 3.000 4.656 3.000

1507 Holdturnering DTF/Tennis ØST 5.000 1.800 0

1508 Tennisskoler 24.000 16.000 24.000

1530 Klubmesterskaber 1.000 0 1.000

1541 Præmieoverrækkelse 3.000 1.786 3.000

1561 Sportsadministration 12.375 49.862 40.000

1579 Junior udgifter i alt 502.245 423.362 436.120

Veteraner

1601 Veteran udvalgsmøder 1.000 0 1.000

1602 RTV-Cup, Tøsecup 2.000 816 2.000

1603 Holdturnering Tennis ØST 6.000 10.632 0

1699 Veteraner udgifter i alt 9.000 11.448 3.000

Motionister

1701 Møder i udvalget 1.000 200 1.000

1702 Holdturnering Tennis Øst 16.000 17.900 0

1704 5-kløverturnering 1.500 250 1.500

1705 Sportsadministrator motionister 0 0 10.000

1706 Trænerudgifter motionisttræning 76.000 83.970 96.000

1707 Aktivitetskonto/workshop/Voksen Intro 5.000 1.766 5.000

1799 Motionister udgifter i alt 99.500 104.086 113.500

Klubhus- og haludvalg

1802 Forbrugsstoffer 1.500 829 1.500

1804 Arbejdsdage/møder 1.000 562 1.000

1807 Anskaffelser klubhus, tennishal, baner 5.000 9.064 5.000

1812 Eget vedligehold 1.500 44.103 1.500

1899 Udgifter klubhusudvalget i alt 9.000 54.558 9.000
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Konto- Udgifter Budget Regnskab Budget

numre 2018 2018 2019

Informationsudvalg

1901 Møder 1.000 0 1.000

1902 Hjemmesiden 2.000 3.500 4.000

1903 Medlems- og reservationssystem 12.000 15.934 16.000

1904 IT- og Telekomudgifter 20.000 17.440 20.000

1905 Annoncering 25.000 32.176 28.000

1906 Velkomstfolder 0 0 0

1907 Computer og TV 3.000 0 20.000

1908 Udvikling af hjemmeside 4.500 0 0

1947 Informationsudvalg i alt 67.500 69.050 89.000

Fælles tennisdrift i øvrigt

2101 Nøglekort ude + nøglebrikker inde 25.000 29.422 35.000

2102 Kontingent til SLTU/DGI/FIR 55.000 59.544 60.000

2103 Gebyr holdturnering og forplejning 0 0 53500

2103 Boldforbrug netto 45.000 47.137 50.000

2104 Falck 1.000 1.032 1.000

2106 Halleje sommer 30.000 27.667 30.000

2108 Træningsudstyr og ketsjere 2.500 900 2.500

2111 Tennissportens Dag 1.000 2.067 2.000

2130 Fælles tennisdrift i alt 159.500 167.769 234.000

Bestyrelsen

2131 Møder 12.000 13.873 12.000

2132 Generalforsamling 5.000 7.787 6.000

2134 Gaver og blomster 3.000 3.234 3.000

2135 Standerhejsning og -strygning 1.000 139 1.000

2135 Klubfest 10.000 6.653 10.000

2140 Godtgørelser bestyrelsen 14.000 12.000 14.000

2149 Bestyrelsen i alt 45.000 43.686 46.000

Administration

2151 Kontordrift 5.000 6.583 5.000

2153 Forsikringer 5.000 4.915 5.000

2154 Porto og gebyrer 15.000 17.485 15.000

2155 Medlemssekretær 55.000 59.450 55.000

2179 Bogholderi 25.000 22.550 25.000

2179 Administration i alt 105.000 110.983 105.000

2198 Samlede udgifter 1.174.745 1.187.845 1.206.620

2199 Ordinært årsresultat 25.129 10.108 23.495

Ekstraordinær udgift minitennis & slåmur 400.000 400.000 0

Årsresultat -374.871 -389.892 23.495
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Konto- Balancen Budget Regnskab Budget

numre 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2019

Aktiver

3913 Foliokonti Jyske Bank 78.234 44.475 65.000

3920 Kontingentkonti Jyske Bank 0 15.489 0

3925 Al Foreningskonto 81.000 12.146 14.708

3926 Aftaleindskud AL-Bank 617.000 341.643 300.000

3501 Tilgodehavender 2.000 0 2.000

3999 Aktiver i alt (note 2) 778.234 413.753 381.708

Passiver   

4150 Anlægsfond og jubilæum 2019(Note 3) 425.000 25.000 0

4151 Egenkapital primo i øvrigt 238.105 238.105 248.213

4154 Årets resultat efter hensættelse 25.129 10.108 23.495

4199 Egenkapital ultimo 688.234 273.213 271.708

4741 Forudbetalt kontingent 5.000 -2.925 5.000

4761 Kreditorer 0 45.819 0

4764 Skyldige nøgledeposita 75.000 76.902 85.000

4859 Gæld til det offentlige 10.000 20.744 20.000

4900 Gæld i alt 90.000 140.540 110.000

4999 Passiver i alt 778.234 413.753 381.708

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

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

Note 3) 425.000 kr. som hensættelse til medfinansiering af minitennisanlæg og

jubilæum 2019; henholdsvis 400.000 kr. og 25.000 kr. Realiseres i 2018 og 2019

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 14. februar 2019

Poul Lundberg Andreasen Helle Christensen

Peter Munck Torben Sejer Larsen

Charlotte Emde Svend Aage Christensen

Bent Ejvang - Revisor Ole Sørensen - Revisor
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Udendørs medlemskaber 2008-2018
Medlemmer 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Juniorer 69 74 99 82 80 74 72 77 71 75 92

Seniorer 505 530 575 525 499 428 459 451 431 454 443

Passive 5 13 20 25 16 4 11 4 8 5 6

Samlet 579 617 694 632 595 506 542 532 510 534 541
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Medlemmer 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Juniorer 51 56 85 71 58 71 69 65 73 75 85

Seniorer 113 192 216 276 281 264 252 235 267 300 312

Samlet 164 248 301 347 339 335 321 300 340 375 397

Fri Reser. 0 156 169 175 231 309 300 270 320 349 371
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Indtægter 2008-2018
Kategorier 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Seniorer 490 642 729 827 859 834 807 740 765 795 903

Juniorer 83 87 151 155 167 246 257 210 189 196 243

Andre 87 62 105 92 131 141 92 43 100 74 52

I alt 660 791 985 1074 1157 1221 1156 993 1054 1065 1198
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Udgifter 2008-2018
Kategorier 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Senior elite 92 105 114 148 136 103 77 84 160 174 203

Juniorer 214 172 271 324 376 372 469 422 389 399 423

Veteraner 3 1 9 13 8 15 8 9 9 6 11

Motionister 16 26 66 75 98 117 105 67 73 82 104

Klubhus & anlæg 11 4 67 50 11 46 37 9 40 13 55

IT & Kommunikation 42 51 60 44 70 55 50 59 88 64 69

Fælles tennisdrift 103 98 130 197 149 169 177 184 149 157 168

Bestyrelsen 26 91 28 28 26 23 39 33 34 39 44

Administration 202 396 144 189 152 142 136 122 113 97 111

Udgifter i alt 709 944 889 1068 1026 1042 1098 1011 1055 1031 1588

Resultat -49 -153 96 6 131 179 58 -15 0 35 -390

Egenkapital 325 172 268 274 406 585 643 628 628 663 273
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