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Året 2020 var præget af tre hovedbegivenheder: 

• Covid-19-indgreb satte fra primo marts dagsordenen for, hvad vi 
kunne gøre hvornår, 

• Klubbens medlemmer, trænere og frivillige ledere fik et uventet 
godt resultat idrætsligt som økonomisk, men de sociale oplevelser 
fik et stort dyk, 

• Den nye linje fra Rødovre Kommune giver et nyt format for klub-
bens videre udvikling. 

Redegørelsen for klubbens økonomi er beskrevet side 17-29 i flg. hoved-
områder: 

• Gennemgang af regnskab for 2020,  

• Præsentation af budget for 2021,  

• Satser for kontingenter og træningsgebyrer 2021,  

• De faktiske tal for 2020 (budget og regnskab) samt budget 2021  

• Nøgletal for 2008-2020.  

Årsrapporten offentliggøres også senere på foreningsportalen i Rødovre 
Kommune. 

 

Bestyrelsen, den 31. december 2020 
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En ”uskyldig” ny influenza-variant fra Wuhan i Kina lagde landet ned fra den 11. marts.  

Netop hjemkommet fra den ordinære generalforsamling den 11. marts, erfarede vi, at 
landets statsminister Mette Frederiksen samtidigt direkte på et pressemøde lukkede 
landet ned på ubestemt tid. For vort vedkommende blev hallen lukket for resten af in-
dendørssæsonen med 24 timers varsel. Der var selvfølgelig ikke nogen diskussion om, 
at vi som alle andre skulle overholde disse retningslinjer til punkt-og-prikke. Spørgsmå-
let har blot været at finde ud af, hvordan de skulle forstås og efterleves i praksis. 

Vi fik lov til at gå i gang under Covid-19-vilkår udendørs og havde næsten normale for-
hold primo august undergivet nye samværsvaner lydende på: 

• Vis dig kun offentligt, hvis du er rask, 

• Ved tegn på smitte, henvend dig til lægen eller nærmeste testcenter, 

• Hold afstand til alle andre, mindst 1 ofte 2 meter, 

• Sprit dine hænder og åbne flader af jævnligt og hellere for ofte end for sjældent, 

• Bær mundbind i restauranter, supermarkeder, 

• Undgå større forsamlinger; forsamlingsforbuddet har varieret fra 500 til 10 året 
igennem.    

Covid-19-restriktionerne ændres konstant i takt med, at myndighederne ser, at smitte-
tal og indlæggelsestal på hospitaler m.v. bevæger sig op og ned. 

Sidst på året lukkede regeringen atter hallen ned med virkning fra den 9. december til 
den 4. januar 2021. I ugen før nytår ankom de første vacciner til landet og i 3. kvartal 
2021 forventes der at være vaccineret så mange, at flokimmunitet skulle kunne indtræ-
de. 2021 vil dermed også komme til at ske i skæret af Corona-sygdommen. Og hvor-
dan kan dette da beskrives fra klubledelsens side: 

• Der skal til stadighed holdes øje med nye retningslinjer fra centrale myndigheder, 

• Når de foreligger, sætter et helt system af Covid-19-forvaltere i hovedforbundene 
og hos Kommunen sig i bevægelse for at omsætte retningslinjerne til praksis, 

• Klubbens ledelse og trænere må uophørligt justere de aktiviteter, der kan tillades 
klubben af udøve. 

Vi klarede 2020, men det har krævet rundt regnet dobbelt så stor indsats som normalt. 
En frivillig forening som Rødovre Tennisklub kan ikke fungere på denne måde på langt 
sigt, specielt fordi klubbens sociale liv er reduceret til et minimum. Herved slides en 
vigtig motivation langsomt op. 
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Hovedpunkterne blev ofte andre end de planlagte, da forsamlingsforbuddet satte græn-
ser for større arrangementer og de mindre måtte reduceres eller flyttes: 

Følgende blev så godt som opgivet eller reduceret til meget lidt: 

• Standerhejsning i april, deltagelse i Sjov Lørdag i marts og oktober, foreningsle-
derfesten i juni, Rødovredagen i september og vores egen sæsonafslutning i sep-
tember med standerstrygning blev alle sprunget over, 

• Vort motionistudvalgs aktiviteter blev hårdt ramt, da Hyg-Ind om mandagen, God 
Morgen Lørdag, den interne motionistturnering, Mortens Aftens-festen, Nytårsgal-
laen i hallen alle måtte opgives. Hyg-Ind og God Morgen Lørdag kunne afvikles 7 
uger i august-september, men uden det vigtige sociale element efterfølgende. En 
100-års event i forbindelse med Dansk Tennis Forbunds 100 årsjubilæum måtte 
opgives. Dog fik vi afviklet et Unions-træningsforløb med Tine Scheuer-Larsen og 
Kim ”Chimpansen” Hansen fra Tennis Øst.  

• I tidsrummet 13. marts – 7. maj og 9. december – 3. januar 2021 var hallen luk-
ket helt ned og vi kunne stort set kun bruge minitennisanlægget udendørs.  

De øvrige aktiviteter udviklede sig således: 

• Holdkampene gennemføres via flytning til egnede tidspunkter, men mange kampe 
foregår uden tilskuere, da der indendørs ikke må være mere end 10 personer i 
hallen ad gangen,   

• Deltagelse i individuelle turneringer blev sporadisk i år, da kun 50 % af normalt 
udbud kunne gennemføres og ordentlig træning op til disse ikke altid kunne afvik-
les, 

• Trænerbørsen for seniorer er suppleret med 4 Træn- og Spilforløb med deltagelse 
af ca. 50 medlemmer via koordinatorerne Klaus Pedersen, Birgitte Ryelund, Rikke 
Thye-Bach og Christian Østergaard,  

• Vi modtog nye interesserede medlemmer sommeren igennem og havde i praksis 
Åbent Hus 15 mandage med opfølgning via Voksen Introduktion og prøvetræning 
for juniorer og elitespillere. Her udvidede vi for at kunne tage imod, når interesse-
rede emner meldte sig på anlægget. 

Omkring økonomi og medlemsudvikling skal det her i indledningen konstateres, at vi 
kunne indberette en medlemsfremgang på +98 til det Centrale Foreningsregister primo 
januar. Overskuddet blev 45.993 kr. mod et budget på 40.820 kr. (se detaljeret rede-
gørelse sidst i rapporten).    

 

Junior-, elite- og træningsområdet 

Det officielle medlemstal for børn & unge under 25 år nåede op på 197 *), langt over 
2019, hvor vi nåede 141 medlemmer. (*) heraf var 21 børn deltagere i Team Fred-
projektet).  En anden årsag til fremgangen er, at juniorbegrebet fra udendørssæsonens 
start blev udvidet til at dække 0-24 år, hvilket i sig selv har givet 15-20 juniorer ekstra.  

Cheftrænerne tager løbende børn ind til prøvetræning og lægger en meget stor indsats 
i at give børnene en træning og udvikling tilpasset den enkelte.   
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Vi modtager nu regelmæssigt besøg fra klasser fra Rødovre Skole og Rødovre Gymnasi-
um. 

Selvom Covid-19-restriktionerne har gjort det svært for forældre og børn at afse tid til 
idræt, er det atter lykkedes at komme igennem på området via en stor, fleksibel ind-
sats af trænerkorpset  

Klubben har 11 faste deltidsansatte trænere med cheftrænerne Marcin Gosieniecki og 
Einar Schwarz som hovedkræfter. Det drejer sig derudover om Peter Ravn, Bertil Jøns-
son, Christian Østergaard og Jonas Schwarz samt hjælpetrænerne Jacob Schwarz, Kri-
stoffer Kreiberg, Tina Bjergbakke, Sitti Idrissa Magambo, Anna Andrea Salquist Stille og 
Wilma Plaardau Jensen.    

En stor tak til alle trænerne for det store arbejde, de yder over for alle medlemsgrup-
per. Det har ikke været let, men klarer man sig under forhold som i 2020, er det klas-
se!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som vanligt afviklede vi to tennisskoler for børn og 1 for seniorer. Der var fuldt hus ved 
alle tre. Specielt glædeligt var det, at der kom 18 ikke-medlemmer til den første for 
juniorer i uge 27.  

 

Tennisskole for børn i uge 27  

Tennisskole for seniorer i august 
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Team Fred-projektet for børn med særlige udfordringer afvikledes i 1. halvår 2020 som 
del af idrætsundervisningen for to klasser på Valhøj Skole. Sammen med IFEL og Val-
høj Skole arbejder vi på en fortsættelse i 2021, hvor det er forældrene, som sammen 
med klubben styrer forløbet. P.t. er der 8 børn m/forældre med i forløbet. Vi håber at 
kunne blive en af de 15 foreninger, der i 2021 på landsplan tilbyder Team Fred-
konceptet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holdturneringen under Dansk Tennis Forbund 

Det bedste elitehold for herrer rykkede ned fra 1. division efter 6. runde indendørs, 
hvor stillingen blev ”fastfrosset” som endelig af Covid-19-restriktionerne og DTF. Holdet 
lå inden den afgørende kamp mod B 93 på den farlige 3. sidste plads. Sammen med 10 
andre divisionsklubber klagede vi forgæves over en sådan afslutning ”ved skrivebordet” 
og ikke på banerne.  

Vi lærte af dette og styrkede holdet udendørs med to tyske klassespillere fra henholds-
vis Weinheim og Hamburg. Igennem en meget snæver afslutning kvalificerede herre-
holdet sig den 5. september til for første gang nogen sinde til at spille i elitedivisionen 
fra næste sommer, 

Dette medførte, at divisionsholdet den 22. september fik overrakt hæderen som ”Årets 
Idrætsudøvere” i Rødovre. Overrækkelsen skete på grund af Covid-19-restriktioner ikke 
ved standerstrygningen, men i en lukket seance med borgmester Britt Jensen i spidsen. 

 

 

Team Fred-prøveforløbet i september 2019 blev til fast forløb med Valhøj Skole i 1. halvår 2020  
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Indendørs ligger holdet på en delt 2. plads i 1. division (!) efter 4 runder. Ryvang trak 
sig ved turneringsstarten, så vi fik chancen for at spille videre i 1. division. Stort held-i-
uheld. Dameholdet overlever fortsat i 2. division og har i efteråret fået forstærkninger, 
så der er et begrundet håb om, at holdet kan konsolidere sig og måske rykke op på et 
tidspunkt.  

Træningsindsatsen og –gejsten blandt alle elitespillere er så god, at vi nu har 3 herre-
hold og 1 damehold i ligaen. Målet om at spille med på alle niveauer holdmæssigt er 
dermed inden for rækkevidde. DTF og Tennis Øst har inden for de sidste sæsoner tager 
ny software i brug, hvor man kan hente en mængde nyttige oplysninger. Så hvis der på 
www.dtf.tournamentsoftware.com søges på ”Rødovre Tennisklub”, kan man få alt at 
vide om vores holdresultater og egentlig også individuelle resultater. Her søger man på 
spillerens navn. 

Resultater fra holdturneringen under Dansk Tennis Forbund udendørs: 

 

 

Frank Wintermantel – Jonas Schwarz – Rasmus Schwarz – Mikko Malinen 
- Marcin Gosieniecki – Einar Schwarz (David Dark Hansen og Jonas Lütjen fraværende)  

Kategori og hold Placering Bemærkninger 

1. division Øst herrer Nr. 1 Oprykker �l elitedivisionen 

Liga 2 Øst herrer Nr. 5 10 points i hård række m/divisionshold 

Liga 3 Øst herrer Nr. 2 Flot placering af 3. holder 

2.  division Øst damer Nr. 6 Manglede stabilitet 

Liga 3 Øst damer Nr. 7 Skal have turneringsru�ne 
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Holdturneringen under Tennis ØST 

Herudover deltog vi i Tennis ØSTs holdturnering med: 

• 4 juniorhold udendørs, endnu ikke indendørs, 

• 9 seniorhold såvel ude som inde. 

Der er hold i næsten alle kategorier. Med 5 spillere tilknyttet et ungdomshold og 9 til et 
seniorhold, er 20 juniorer og 80 seniorer deltagere i holdturneringen under Tennis Øst. 
De 5 hold under DTF har ca. 30 spillere tilknyttet. Dermed deltager 130 medlemmer i 
holdturneringen.  

Holdlederjobbet er et krævende, men inspirerende job, hvorfor der ikke er problemer 
med at finde holdledere. Hermed en stor tak til holdlederne for den indsats, der giver 
så mange gode oplevelser. 

Holdturneringsudvalget står for tilmelding og afvikling af vores turneringsdeltagelse. 
Det består af: 

• Einar Schwarz, junior & elite, 

• Helle Christensen, veteran & motion, 

• Torben Sejer Larsen, baner og regelsæt. 

Også en stor tak til holdturneringsudvalget, der samler trådene internt og i øvrigt lø-
bende er i kontakt med Tennis Øst og Dansk Tennis Forbund. 

I skrivende stund er 15 indendørshold midt i sæsonen, så læseren henvises til at søge 
oplysningerne selv på turneringsportalen eller at møde op i hallen – hvis muligt - for at 
følge kampene personligt. 

Kategori og hold Placering Bemærkninger 

Golden Age 1 Nr. 3 Etableret 

Golden Age 2 Nr. 1 Sæson 2 

Mo�onist 1-- - kategori 1, double Nr. 2 Mange år i toppen 

Mo�onist 2 - kategori 1, double Nr. 5 Mange år, klaret genera�onsski/e 

Mo�onist 3 - kategori 2, double Nr. 3 Etableret 

Mo�onist 4 - kategori 3, double Nr. 1 Nyt hold blev oprykker 

Veteran + 40, 5. division Nr. 1 Oprykker 

Veteran + 50, 2. division Nr. 3 Mange år 

Veteran + 50, 3. division Nr. 4 Flot som oprykker 

U18 drenge Nr. 6 Vi forsøger at 

slå an med 

turneringshold 

på junior-området 

U10 Mix A-rækken Nr. 4 

U12 Mix B-rækken Nr. 6 

U14 Mix B-rækken Nr. 4 
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Individuelle turneringsresultater  

Mange Individuelle turneringer blev i stort omfang aflyst i 2020. Men 10-15 medlem-
mer lykkedes med at opretholde en rimelig turneringsaktivitet.  

Ved SM udendørs i juli vandt Christian Michaelsen sølv i A-rækken og Alexandre Alape-
tite guld i C-rækken for herrer. Christian Østergaard fik sølv i veteran +60 double sam-
men med Charles Lundquist fra ATK. Unge Nicolaj Bendtsen vandt U16-C-rækken i 
single. Jonas Schwarz tabte i kvartfinalen i mesterrækken 4:6, 3:6 til den senere 2-er 
Gustav Theilgaard fra Birkerød. 

 

På pigesiden markerede 9-årige Filippa Foxby Munch sig atter ved flere stævner, me-
dens Sofie Vindberg Nielsens sæson desværre blev præget af skader. Det var derfor 
opmuntrende, at Team Rødovre valgte at støtte Sofie Vindberg Nielsens talentudvikling 
for 2. gang. Sidst på året kom den målrettede træning med toptrænere udefra i gang 
samtidigt med, at fysikken blev styrket. 

 

 

Alex Alapetite får guld i C-rækken  Martin Ravnholt fra KB med Christian Michaelsen 

Filippa vinder U10 i  
Hellerup 

Sofie Vindberg Nielsen får støtte fra Team Rødovre 2. gang 
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Eksterne relationer og profil i Kommunen 

Tennissporten har ry for at gemme sig for borgerne. Det gik også godt i mange år, så 
længe der var stor opmærksomhed omkring ”den hvide sport” og ikke udtalt konkur-
rence. Men de sidste 25 år er tennissporten blevet udsat fra øget konkurrence fra golf, 
fitnesscentre og individuel idræt og ikke mindst den digitale udvikling.  

Vi har igennem årene åbnet stadig mere imod omverdenen og her specielt lokalsamfun-
dene i Rødovre og nabokommunerne Hvidovre, Brøndby, Glostrup, København (Vanløse 
og Valby) samt Frederiksberg. 

Derfor er hjemmesiden med tilhørende nyhedsbreve og Facebook-opslag vokset i be-
tydning de sidste 15 år. Atter i år har vi fået en god redaktionel omtale i Rødovre Lo-
kalnyt, når der var en nyhed af lokal betydning. Netop i år med en mængde aflyste 
profileringsarrangementer, har disse indsatser fået en stadig større betydning for at få 
vores idrætslige resultater og tilbud ud til så mange personer som muligt. Profilannon-
cen på side 12 indrykkedes i Rødovre Lokalnyt til jul. 

Et hovedbudskab er, at tennis kan dyrkes af alle livet igennem og Året Rundt. Men ud-
byttet kan være forskelligt. Derudover er der en omtale af de vigtigste resultater og et 
hovedmotiv, hvor borgmester Britt Jensen har overrakt beviserne på kåringen som 
”Årets idrætsudøvere 2020”.   

Via udvalgsposter i folkeoplysningsudvalget, Fællesrepræsentationen for Idrætsforenin-
ger i Rødovre/FIR og brugerbestyrelsen for tennis plejer vi kontakterne til vort organi-
satoriske bagland. Medlemskab af Dansk Tennis Forbund, DGI og Parasport Danmark er 
også vigtige i et år, hvor Covid-19-retningslinjerne ofte blev ændret og vi har gennem-
ført flere tiltag støttet af forbundene.  

 

Sponsorarbejde og -indtægter 

I takt med vækst i medlemstallet og forbedrede sportslige resultater, øges muligheder-
ne for at få støtte fra fonde og sponsorer. Bestyrelsen har intensiveret arbejdet med at 
skaffe sådanne indtægter. Det første nye projekt – videresalg til medlemmer og deres 
nære kontakter af strømper af bambus - gik i gang i november og fik en god start (se 
mere på www.bambusa.dk). 

 

Strømpe m/skaft og basispose med 3 pk strømper m/skaft og 2 pk strømper u/skaft  
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Profilannonce i Rødovre Lokalnyt den 21. december 2020  
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Rødovre Kommune stiller anlæggene til disposition for Rødovre Kommunale Sportsfor-
ening, Aktiv Fritid og Rødovre Tennisklub. Aktiv Fritid med en repræsentant samt Rød-
ovre Tennisklub med to sidder i brugerbestyrelsen for tennis sammen med ledelse og 
medarbejdere fra Idrætssekretariatet.  

Der er midler i kommunebudgettet til drift og vedligeholdelse. Men for få midler til or-
dentlig vedligeholdelse. I 2020-sæsonen fik vi etableret et fælles baneklargøringsud-
valg, så elitespillerne kunne komme tidligt i gang primo april på 2-4 baner mod at feje 
og vande kraftigt de første 14 dage. Det skete dog ikke på grund af den første Covid-
19-nedlukning.  

Herfra skal lyde en stor tak til Kommunens ansatte, Aktiv Fritid v/Torben Petersen, Hel-
le Christensen og Poul Lundberg Andreasen i brugerbestyrelsen samt klubhusudvalget.  

Den 11. marts 2020 afleverede FIR – Fællesrepræsentationen for Idrætsforeninger i 
Rødovre - sit forslag til en ny form for prioritering af idrætsinvesteringer fremover. I alt 
præsenteredes 9 forslag til at øge antallet af idrætsudøvere i kommunen, hvis 9 af de 
største foreninger i kommunen fik deres anlægsønsker imødekommet. Rødovre Tennis-
klubs forslag var en del af denne henvendelse. (læs mere derom i Årsrapporten 2019 
eller på FIRs hjemmeside www.fir.dk)      

I første omgange skete der ingenting. Rødovre Kommune fik ny borgmester Britt Jen-
sen den 1. april, efter at borgmester Erik Nielsen valgte at gå på pension. Friske med-
lemstal fra CFR viste, at den organiserede idræt i Rødovre var gået ca. 500 medlemmer 
tilbage og i øvrigt, at Rødovre Kommune havde meget lav organisationsprocent blandt 
landets 98 kommuner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette førte til en debat i Rødovre Lokalnyt i maj, hvor FIRs 9 foreninger bl.a. efter-
spurgte en reaktion fra Kommunen på henvendelsen af 11. marts. Britt Jensen hen-
vendte sig til FIR for at få en dialog i gang. I august kunne kommunen lancere en læn-
ge ventet partnerskabsaftale med DGI Storkøbenhavn, hvor 8 vestegnskommuner – 
herunder Rødovre – forsøger at få antallet af idrætsudøvere op på et niveau svarende 
til andre dele af landet. 

Sker der nu endeligt noget med udendørsanlægget efter 15 års udsættelser?  
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Efter en åbningskonference i Viften den 24. oktober er der en møderække i gang med 
alle foreninger under FIR, som måtte ønske dette. Rødovre Tennisklub præsenterer si-
ne ønsker og forslag den 6. januar. De prioriterede ønsker til idrætsanlæg indgår i den 
samlede anlægsplan. 

Poul Lundberg Andreasen har været formand for FIR i denne proces og er idrættens 
daglige ambassadør i analysearbejdet og de prioriteringsforhandlinger, der kommer. 

Parallelt hermed har klubbens bestyrelse v/Johan de Place opdateret datagrundlaget 
omkring mulige løsninger på udendørsområdet. Der er kontakt til relevante leverandø-
rer, rådgivere og cases fra andre klubber, så klubben er klædt på til de drøftelser, der 
måtte komme. 

Der forfølges tre hovedlinjer: 

• At udendørsanlægget renoveres snarest muligt som oprindeligt besluttet af Kom-
munen, 

• At 4 baner får helårsbelægning á la Red Plus eller Hybrid/Clay, 

• At paddel får en ærlig chance i Rødovre. Der er et virkeligt vækstpotentiale her, 
hvilket er erkendt landet over.  

 

I den forbindelse har bestyrelsen fået en henvendelse fra 25 Rødovreborgere, der i dag 
kører til Ballerup eller Grøndalscentret for at spille paddel der. Det samme gør flere 
medlemmer af klubben. Vi er i tæt kontakt med hinanden, da eventuelle paddelbaner i 
Rødovre kan få stor betydning.    

          

66 nøglefunktioner får klubben til at fungere  

710 personer var medlem af Rødovre Tennisklub i 2020, en fremgang på 98 medlem-
mer: Bemærk, at medlemsdefinitionen er fra Det Centrale Foreningsregister, hvor man 
blot skal have været medlem 3 måneder for at tælle som medlem. Flertallet af vores 
medlemmer er dette hele året; dvs. 12 måneder, medens nogle nøjes med et sommer-
medlemskab på 6 måneder og andre slutter en vintersæson af på 4 måneder eller star-
ter som helårsmedlemmer den 1. september.    

Udendørs havde vi flg. medlemstal sommeren 2020: 

*) Betalt træner 

Indendørs kan man tegne faste baner i tillæg til fri reservation. I indendørssæsonen 
2020/2021 ophørte vi med at lade seniormedlemmer tegne fast banetid nr. 2. Bestyrel-
sen vurderede, at belægningsniveauet ”fuld hal” var nået med 1 fast banetid og fri re-
servation til alle. I alt 129 medlemmer, 115 seniorer og 14 børn og unge nøjedes med 
fri reservation som udendørs.   

 

Medlemstype Med træning *) Uden træning Samlet 

Senior Hel�ds 95 334 429 

Senior Formiddag 0 43 43 

Junior 97 35 132 

Samlet 192 412 604 
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Fordeling af medlemmer indendørs ved ”fuld” hal 2020/2021 

 
71 % har altså en fast banetid med fri reservation, men andre 29 % nøjes med fri re-
servation. Det er hvert år en balanceakt at fordele spillemulighederne nogenlunde 
”ligeligt”.   

Indtægterne fra betalt træning udviklede sig således for de forskellige kategorier i 1000 
kr.: 

 

På trods af nedlukninger ca. 10 uger øgede specielt veteran- og motionistspillerne de-
res træk på betalt træning. Juniorerne gik mindre frem, men tegningen af nye junior-
medlemskaber sommeren igennem trak ud på grund af Covid-19-udfordringer i skolen 
og derhjemme.  

Ovennævnte illustrerer, at rigtigt mange tager ansvaret for selv at få tilrettelagt deres 
spil, men også at betalt træning bliver stadig mere populært.  For 15 år siden havde vi 
næsten ingen indtægter ved at levere træning til medlemmerne. 

Af figuren omstående kan man se, at lidt over 40 personer trækker læsset ud over det 
niveau, som medlemmerne ikke klarer selv. Der er efterhånden så mange beskæftiget 
hermed, at vores normale opremsning af indsatser ikke kan rummes i en Årsrapport af 
en rimelig størrelse.  

Her skal der lyde en stor varm tak for, at så mange på trods af diverse begrænsninger 
har holdt fast og leveret det, der var muligt at levere. De funktioner, der er tale om,  
er: 

• Trænere m.v.:  11 

• Holdledere m.v.: 15 

• Eventafviklere:  12 

• Rammeleverandører: 12 

• Bestyrelsen:   6 

Flere varetager mere end 1 opgave, så lidt over 40 personer sørger for, at maskineriet 
fungerer til daglig. Skulle du have lyst til at være med et sted, kan du nu se, hvem du 
med fordel kan tale med. 

Medlemstype Fri reserva�on alene Fast bane + Fri Reserv. Samlet 

Senior Hel�ds 78 202 280 

Senior Formiddag 37 16 53 

Junior 14 95 109 

Samlet 129 313 442 

Kategori 2019 2020 Ændring i kr. Ændring i % 

Elite 25 24 -1 - 4 % 

Veteran/mo�onist 87 145 +58 +67 % 

Juniorer 124 137 +13 +10 % 

Samlet 236 306 +70 +30 % 
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2020 gav en fremgang på 98 medlemmer i et år præget af Covid-19.  

De officielle medlemstal for 2014-2020 – indberettet til det Centrale Forenings Register 
- blev:  

*) inkluderet 21 Team Fred-medlemmer 

I forhold til 2019 er der en fremgang på 98 medlemmer, +56 børn og unge og +42 
voksne. Bemærkelsesværdigt i et år præget af Covid-19. Vi har ikke plads til flere i hal-
len, så vi lukkede for flere medlemmer pr. 1. december samt undlod at lade ca. 25 
medlemmer tegne banetid nr. 2.     

Driften gav et overskud på 45.993 kr. - lidt over budgettet på 40.820 kr.  

Resultatet blev skabt gennem store afvigelser på såvel indtægter som udgifter beskre-
vet herunder:    

Indtægterne fra seniorkontingenter og -indskud lå 12.426 kr. over budget - en 
positiv afvigelse på 1,52 %. Dette svarer til kontingenter fra 6 helårsmedlemmer på 
heltidsbasis. Vi undlod at lade seniorer tegne fast bane nr. 2, hvilket tidligere har givet 
en indtægt på ca. 30.000 kr. 

**) Forudbetalinger for sommer 2021 er hensat som skyldig post 

 
Kontingentindtægterne fra juniorer lå lidt over budget med et plus på 11.227 
kr.   

Det svarer til 9 helårsmedlemmer. Dertil kommer 21 Team Fred-medlemmer dækket 
via Valhøj Skole og Jorcks fond. Indtægterne her er placeret under andre indtægter på 
konto 1302. 

 

 

  

Kategori 

  

2014 

  

2015 

  

2016 

  

2017 

  

2018 

  

2019 

  

2020 

Udvikling 2014-2020 

Antal Procent 

Unge – 0-24 år 123 116 126 131 145 141 197 *) +74 +60 % 

Voksne– 25-99 år 464 456 426 444 478 471 513 +49 +11 % 

I alt 587 572 552 575 623 612 710 +123 +21 % 

Senior Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt 

Sommer & Indskud 421.350 452.975  +31.625  +7.51 % 

Vinter 399.120       379.921 **)  -19.199  - 4,81 % 

Samlet 820.470 832.896 +12.426 +1,52 % 

Junior Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt 

Sommer & Indskud 64.100 70.902 +6.802  +10,61 % 

Vinter 71.250 74.200 +2.950  +4,14 % 

Familierabat -10.000 -8.525 -1.475 -14,75 % 

Samlet 125.350 136.577 +11.227   +8,96 % 
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Træningsgebyrerne gik atter frem, dog kun på motionist- og veteranområdet.  

På trods af flere afbrydelser på grund af Covid-19-restriktioner nåede rigtigt mange 
motionister og veteraner at træne sammen via Trænerbørsen eller Træn- og Spil-
forløbene, hvor vi nu har 4 i gang. 

 
Medlemmerne har i alt betalt 1.275.581 kr. i årets løb, 67.561 kr. over budget eller et 
plus på 5,59 %.  

Diverse indtægter nåede 178.898 kr. mod et budget på 73.500 kr. Hovedafvigelsen er 
lønkompensationer på 86.990 kr., der gik til at betale trænerne løn under 7 ugers ned-
lukning i foråret.  

Indtægterne som helhed nåede i alt op på 1.454.479 kr., 172.959 kr. over 
budget (+13,50 %).  

De samlede udgifter nåede 1.408.486 kr., 167.786 kr. over budget. (+13,52 
%) 

Omkring udgiftsafvigelserne er der flg. kommentarer:  

• Udgifterne til seniorområdet ligger 41.291 kr. over budget. Vigtigste årsag er, at 
vi indgik aftaler med tyske reservespillere på et højere niveau end tidligere for at 
sikre placeringen i 1. division for det bedste herrehold. Endelig har vi fået flere 
elitespillere på herresiden, hvilket har bevirket øget deltagelse i træning og turne-
ringer,   

• Juniorområdet har øget udgifterne med 17.292 kr. ift budget. Team Fred-
projektet udgør 15.000 kr., så de ordinære udgifter er stort set på budget. Der er 
gjort en kæmpeindsats for at komme igennem sæsonen, hvilket har givet ekstra 
udgifter til modtagelse og inklusion. Til gengæld er der sparet på udgifterne til 
træning i perioder med lav belægning,    

• Udgifterne til motionist- og veteranområdet endte 36.567 kr. over budget svaren-
de til de øgede indtægter. Der er brugt ekstra ressourcer på Voksen Introduktion 
helt frem til december, 

• Klubhus- og haludvalget brugte 8.466 kr. færre end budgetteret, da fællesfacilite-
terne anvendtes langt mindre end forudsat, 

• Informationsudvalget brugte 14.469 kr. mindre end budgetteret. Bemærk den 
nye reservations-computer i klubhuset, 

• Fælles tennisdrift endte med et forbrug 104.310 kr. over budget. Vigtigste post 
var lønkompenserede lønninger på 100.000 kr. Forbruget af Bambusa-strømper 
er bogført her, 

Kategori Budget Regnskab Afvigelse Procentuelt 

Junior 147.000 137.217 -9.783   -6,66 % 

Elite 25.000 24.257 -743 -2,97 % 

Mo-onist 118.000 144.586 +26.586 +22,53 % 

Samlet 290.000 306.060 +16.060 +5,54 % 
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• Bestyrelsen brugte 17.718 kr. mindre end budgetteret. Ærgerligt nok, da klubfest, 
standerhejsning og -strygning samt generalforsamling og egne møder blev redu-
ceret eller opgivet, 

• Administrationsudgifterne lå lidt over budget med et ekstraforbrug på 8.979 kr. 
Flot, når man tænker på, hvor kompliceret året har været administrativt. 

 

Kapitalforhold 

Egenkapitalen er ved årets udgang 300.372 kr., lidt under 3 måneders driftsudgifter. 
Egenkapitalen bør øges, så den svarer til 6 måneders drift.   

Balancen er øget med 145.533 kr. i forhold til budget, hvilket især skyldes, at vi har 
flere forudbetalte kontingenter og træningsgebyrer end tidligere og at sponsorbidrag til 
udvikling af elitespillere ikke er brugt endnu. Derudover er der skyldige nøgledeposita 
for 101.087 kr. efter en tilvækst på 10.799 kr. 

 

 

Borgmester Britt Jensen på besøg hvor hun bl.a. søger flere kvindelige idrætsudøvere  
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Budgettet for 2021 og normal forsigtig driftspraksis 
 
For 2021 forslås uændrede kontingentsatser. Vi forventer via medlemstilgang at øge 
indtægterne, så egenkapitalen øges. Bemærk, at vi ydermere arbejder på at øge ind-
tægter fra fonde og sponsorer.  
   
Indtægterne forventes at nå 1.453.865 kr. og udgifterne 1.392.950 kr., hvilket giver et 
overskud på 60.915 kr.  
 
På baggrund af erfaringer for 2019-2020 håber vi at nå op på 110-125 børn og unge 
ude som inde.   
 
Trænerbørsen, selvorganiseret holdtræning (Træn & Spil 1-4) samt tennisskoler om 
sommeren fortsættes med et styrket udbud, hvis Covid-19-restriktionerne muliggør 
dette. 
 
Budgettet er lavet under forudsætning af, at Covid-19-restriktionerne får minimal ind-
virkning på aktiviteter og drift. Dette er ikke realistisk, men bestyrelsen vil som i 2020 
kun iværksætte tiltag, der kan lade sig gøre under hensyntagen til restriktionerne. Vo-
res normale praksis er som hidtil først at bruge større beløb, når vi er overbevist om, at 
aktiviteten kan gennemføres forsvarligt.     
 
Vi kunne godt tænke os et mere sikkert budgetteringsgrundlag, men det er ønsketænk-
ning her ved årsskiftet 2020/2021.  ”Normalåret” er dermed vores reference, når vi for-
søger at tilpasse os Covid-19-restriktionerne.  

 
 

Til venstre: 
Kim ”Chimpansen” 
Hansen har styr 
på deltagerne  

Til højre: 
Tine Scheuer-
Larsen tiltrak 
mange kvinde-
lige deltagere 
til Unionstræ-
ning i Rødovre  
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Kontingenter, tilskudssatser og træningsgebyrer 2021 

 

Satserne for kontingenter og træningsgebyrer fastholdes på 2020-niveau. Indførelse af 
helårskontingent for seniorer fungerer som ønsket med tegning for flg. perioder: 

• 1. maj 2021 – 30.april 2022 samt 1. oktober 2021 – 30. september 2022. 

Dette forenkler administrationen for nye medlemmer, specielt sent tilkomne i 3. kvar-
tal, da medlemskabet tegnes On-Line og der spares en administrationsrunde. I alt har 
18 medlemmer benyttet sig af tilbuddet i 2020. Tilsvarende har mere end 100 medlem-
mer tegnet et frit reservationsmedlemskab indendørs On-Line sidste år. 

I 2020 ændrede vi juniorbegrebet til at dække medlemmer i alderen 0-24 år i stedet 
for 0-18 år. Dette modsvarer kommunens aldersgrænser ved støtte til træning og gør 
overgangen til seniormedlemskab enklere. Ændringen bibeholdes, da den fastholder 
unge i klubben. 

De vigtigste principper for kontingenterne og træningsgebyrerne er gengivet herunder: 

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

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

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

• Gentegning af baner i runde NUL fortsætter; (se oplæg til generalforsamlingen 
derom),  

 

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

 

 

Satstyper Begivenhed Kommentar 

Grundlicenser DTF 500 kr. for senior 

400 kr. for junior 

Betales af klubben e5er inds-lling 

emner -l bestyrelsen i marts/april 

Tilskud -l licenser 

ved pointstævner og 

sjællandsmesterska-

ber 

Elite Op -l 1.000 kr. pr. medlem på 

årsbasis, hvis deltagelse i rele-

vante stævner og mesterskaber 

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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Kontingenter og træningsgebyrer i budgettet for 2021 

 

Konto Type 2020 2021 Ændring Bemærkning 

1001 Senior helsommer 1000 1000 0   

1003 Senior formiddag ude 350 350 0   

1004 Gæstebesøg udendørs 60 65 +5 Online 

1005 Senior passiv 150 150 0   

1006 Indskud seniorer 180 180 0   

1007 Senior helårs 2.025 2.025 0   

1008 Senior helårs formiddag 900 900 0   

1009 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 1.050 0   

1019 Leje af boldmaskine 65 65 0 Online 

1021 Senior HØJ 1.390 1.390 0 Samme satser 

uanset 

tegningsrunde 

1022 Senior LAV 1.125 1.125 0 

1023 Senior formiddag inde 575 575 0 

1024 Senior fri reserva-on hel-d 1.025 1.025 0 Online 

1092 Senior fri reserva-on formiddag 550 550 0 Online 

1101 Junior helsommer 550 550 0   

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   

1111 Junior inde 750 750 0   

1115 Junior træn. 1. gang vinter 525 525 0   

1115 Junior træn. 2 gange vinter 1.050 1.050 0   

1115 Junior træn. 3 gange vinter 1.575 1.575 0   

1120 Indskud juniorer 180 180 0   

1129 Familierabat 50 % af kon-ngent for familiemedlem nr. 3, 4 osv. 



Kontingenter og gebyrer 

Årsrapport 2020    23 

”Fuld hal” er lig med maksimum for halkapacitet defineret som: 

• 110-125 juniormedlemmer  
 110 i hallen, heraf 20 fri reservation  
 Dertil 10-15 Team Fredmedlemmer   
 Eventuelt tidlig morgen, i weekenden eller på Valhøj Skole, 

 
• 335 seniormedlemmer: 

 Heltidsmedlemmer 275:  
♦ 25 elitespillere på HØJ-vilkår om aftenen på hverdage 
♦ 190 motionister/ HØJ/ LAV m/Fri Reservation heltid 
♦ 60 motionister med Fri Reservation heltid 

 Formiddagsmedlemmer 60: 
♦ 20 medlemmer på 2-mandsblokke 
♦ 40 medlemmer med Fri Reservation formiddag 

 
• 445-460 medlemmer i alt med mulighed for at anvende Valhøj Skole til introduk-

tion af børn til tennis,  
• Dertil ca. 40 brugere fra Aktiv Fritid og ca. 10 fra RKS  

 
 

Benny Nielsen skraber og fejer, så ketsjerne kan 
komme til  

Antonia og Solveig har kostumet i 
orden når der spilles ude om vinte-
ren  
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 Konto- Indtægter Budget Regnskab Budget

numre 2020 2020 2021

Kontingenter og træningsgebyrer seniorer

1001 Senior helsommer 405.000 419.205 435.000

1003 Senior formiddag ude 10.500 14.535 15.750

1004 Gæstebesøg udendørs 1.200 3.515 2.000

1005 Senior passiv 450 600 450

1006 Indskud senior 5.400 15.120 9.000

1008 Træningsgebyrer senior elite 25.000 24.257 25.000

1010 Træningsgebyrer motionister 30.000 54.571 55.000

1017 Tennisskoler 12.000 18.400 18.000

1018 Trænerbørs 45.000 71.490 70.000

1019 Leje boldmaskine 2.000 125 2.000

1021 Senior høje blokke 233.520 218.725 226.570

1022 Senior lave blokke 76.500 46.950 49.500

1023 Senior formiddagsblokke  14.400 10.050 10.800

1024 Senior fri reservation hel tid 61.500 60.700 61.500

1092 Senior fri reservation formiddag 13.200 18.779 16.500

1096 Helårskontingent heltid 0 22.717 15.375

1097 Helårskontingent formiddag 0 2.000 1.650

1099 Seniorer i alt 935.670 1.001.739 1.014.095

Kontingenter og træningsgebyrer børn og unge (juniorer tidligere)

1101 Junior helsommer 60.500 61.002 68.750

1104 Tennisskoler 16.000 20.950 20.000

1105 Junior træning udendørs 65.000 46.490 50.000

1112 Junior indendørs 71.250 74.200 75.000

1115 Junior træning indendørs 66.000 69.825 70.000

1120 Junior indskud 3.600 9.900 7.020

1129 Familierabat -10.000 -8.525 -10.000

1199 Juniorer i alt 272.350 273.842 280.770

1299 Indtægter medlemmer i alt 1.208.020 1.275.581 1.294.865

Børn og unge 0-24 år (note 1) 272.350 273.842 280.770

Andre indtægter

1301 Kommunale tilskud ungdomsarbejdet 49.000 49.159 52.500

1302 Sponsorer/Skolesamarbejde/Team Fred 10.000 14.128 20.000

1303 Stævner og turneringer 0 3.840 4.000

1304 Renteindtægter -500 0 0

1305 Salg af bolde og ketsjere 15.000 7.589 10.000

1306 Bambusa-indtægter netto 0 17.192 22.500

1307 Sponsorer elitearbejdet 0 0 50.000

1310 Lønkompensation 0 86.990 0

1398 Diverse indtægter i alt 73.500 178.898 159.000

1399 Indtægter i alt 1.281.520 1.454.479 1.453.865
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Konto- Udgifter Budget Regnskab Budget

numre 2020 2020 2021

Seniorer

1402 Seniorudvalgsmøder 1.000 696 1.000

1403 Eksterne turneringer/licenser 20.000 16.060 25.000

1404 Træning og coaching 100.000 89.580 90.000

1415 Elitematerialer og -udstyr 25.000 31.019 25.000

1425 Spillerhonorering 0 49.936 50.000

1499 Seniorer udgifter i alt 146.000 187.291 191.000

Juniorer

1502 Junior udvalgsmøder 1.000 0 1.000

1503 Eksterne turneringer og licenser 10.000 14.706 10.000

1504 Trænerlønninger 335.000 348.607 350.000

1505 Skolesamarbejde og  Team Fred 30.000 17.040 25.000

1506 Træner- og dommerkurser 7.500 5.340 7.500

1507 Tennisskoler 15.000 16.822 20.000

1541 Præmieoverrækkelse 4.000 0 4.000

1561 Sportsadministration 70.000 87.277 75.000

1579 Junior udgifter i alt 472.500 489.792 492.500

Motionister og veteraner

1602 RTV-Cup, Tøsecup 1.000 0 1.000

1701 Udvalgsmøder 1.000 696 1.000

1704 5-kløverturnering 1.500 0 1.500

1705 Medlemsmodtagelse og inklusion 10.000 0 25.000

1706 Trænerudgifter motionisttræning 80.000 129.673 125.000

1707 Aktivitetskonto/workshop/Voksen Intro 5.000 4.698 5.000

1799 Motionister og veteraner udgifter i alt 98.500 135.067 158.500

Klubhus- og haludvalg

1802 Forbrugsstoffer 1.500 600 1.500

1804 Arbejdsdage/møder 1.000 369 1.000

1807 Anskaffelser klubhus, tennishal, baner 15.000 6.158 15.000

1812 Eget vedligehold 1.500 3.407 1.500

1899 Udgifter klubhusudvalget i alt 19.000 10.534 19.000

Informationsudvalg

1901 Møder 1.000 0 1.000

1902 Hjemmeside og distributionsmodul 4.000 8.465 4.000

1903 Medlems- og reservationssystem 15.000 15.050 15.000

1904 IT- og Telekomudgifter 20.000 17.023 15.000

1905 Annoncering 28.000 28.225 28.000

1906 Roll-Up/Brochurer 2.000 750 2.000

1907 Computer og TV 20.000 16.018 10.000

1908 Udvikling af hjemmeside 10.000 0 10.000

1947 Informationsudvalg i alt 100.000 85.531 85.000
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Konto- Udgifter Budget Regnskab Budget

numre 2020 2020 2021

Fælles tennisdrift i øvrigt

2101 Nøglekort og nøglebrikker 35.000 29.775 35.000

2102 Kontingent til SLTU/DGI/FIR 70.000 82.439 90.000

2103 Boldforbrug netto 50.000 75.417 65.000

2104 Falck 1.000 1.222 1.250

2105 Gebyr holdturnering og forplejning 48.000 34.367 48.000

2106 Halleje sommer 30.000 19.590 30.000

2108 Træningsudstyr og ketsjere 2.500 0 2.500

2110 Lønkompenserede træningstimer 0 100.000 0

2111 Tennissportens Dag 2.000 0 2.000

2130 Fælles tennisdrift i alt 238.500 342.810 273.750

Bestyrelsen

2131 Møder 12.000 6.316 12.000

2132 Generalforsamling 6.000 1.208 3.000

2134 Gaver og blomster 3.000 8.763 5.000

2135 Standerhejsning og -strygning 1.000 661 1.000

2135 Klubfest 10.000 0 10.000

2140 Godtgørelser bestyrelsen 14.000 11.334 12.000

2149 Bestyrelsen i alt 46.000 28.282 43.000

Administration

2151 Kontordrift 10.000 3.712 5.000

2153 Forsikringer 5.200 5.088 5.200

2154 Porto og gebyrer 20.000 22.489 25.000

2155 Medlemssekretær 60.000 59.453 60.000

2179 Bogholderi 25.000 38.437 35.000

2179 Administration i alt 120.200 129.179 130.200

2198 Samlede udgifter 1.240.700 1.408.486 1.392.950

2199 Årsresultat 40.820 45.993 60.915
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Konto- Balancen Budget Regnskab Budget

numre 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2021

Aktiver

3913 Foliokonti Jyske Bank 80.000 57.760 50.000

3920 Kontingentkonto Jyske Bank 20.169 41.862 68.241

3925 Al Foreningskonto 40.000 75.580 46.536

3926 Aftaleindskud AL-Bank 300.000 400.000 400.000

3501 Varelager 0 10.500 0

3999 Aktiver i alt (note 2) 440.169 585.702 564.777

Passiver   

4150 Anlægsfond 0 0 0

4151 Egenkapital primo 254.379 254.379 300.372

4154 Årets resultat efter hensættelse 40.820 45.993 60.915

4199 Egenkapital ultimo 295.199 300.372 361.287

4201 Hensættelse drift 0 0 0

4741 Forudbetalt kontingent/træning 5.000 31.700 30.000

4761 Kreditorer 20.000 68.442 40.000

4764 Skyldige nøgledeposita 100.000 101.087 100.000

4859 Anden gæld i alt 20.000 84.101 40.000

4900 Gæld i alt 145.000 285.330 210.000

4999 Passiver i alt 440.199 585.702 571.287

Note 1) Juniorbegrebet dækker nu 0-24 år, så det svarer til kommunens støttekriterier

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

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 15. februar 2021

Poul Lundberg Andreasen Helle Christensen

Ditte Vestergaard Torben Sejer Larsen

Mads Windahl Pedersen Johan Schmidt de Place

Revisorerne den 15. februar 2021

Bent Ejvang Ole Sørensen
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Udendørs medlemmer 2011-2020
Medlemmer 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Juniorer 82 80 74 72 77 71 75 92 93 111

Seniorer 525 499 428 459 451 431 454 443 460 472

Passive 25 16 4 11 4 8 5 6 3 4

Samlet 632 595 506 542 532 510 534 541 556 587
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Udendørs medlemmer 2011-2020

Juniorer Seniorer Passive Samlet

Indendørs medlemmer 2011/2012 2020/2021 *) Team Fred

Medlemmer 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20*) 20/21

Juniorer 71 58 71 69 65 73 75 85 109 99

Seniorer 276 281 264 252 235 267 300 312 328 338

Samlet 347 339 335 321 300 340 375 397 437 437

Fri Reser. 175 231 309 300 270 320 349 371 391 437
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Antal indendørs medlemmer 2011/2012-2020/2021

Junior Senior Samlet Fri Reserv.
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Indtægter 2011-2020
Kategorier 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Seniorer 827 859 834 807 740 765 795 903 908 1002

Juniorer 155 167 246 257 210 189 196 243 239 274

Andre 92 131 141 92 43 100 74 52 82 179

I alt 1074 1157 1221 1156 993 1054 1065 1198 1229 1455
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Indtægter 2011-2020

Senior Junior Andre I alt

Udgifter 2011-2020
Kategorier 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Senior elite 148 136 103 77 84 160 174 203 148 187

Juniorer 324 376 372 469 422 389 399 423 524 490

Veteran & Mot. 88 106 132 113 76 82 88 115 86 135

Klubhus & anlæg 50 11 46 37 9 40 13 55 5 11

IT & Kommunikation44 70 55 50 59 88 64 69 62 86

Fælles tennisdrift 197 149 169 177 184 149 157 168 258 343

Bestyrelsen 28 26 23 39 33 34 39 44 64 28

Administration 189 152 142 136 122 113 97 111 101 129

Udgifter i alt 1068 1026 1042 1098 1011 1055 1031 1588 1248 1409

Resultat 6 131 179 58 -15 0 35 -390 -19 46

Egenkapital 274 406 585 643 628 628 663 273 254 300
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Udgifter 2011-2020

Senior elite Junior Veteran & Mot. Klubhus & anlæg

IT & Kommunikation Fælles tennisdrift Bestyrelsen Administration

Udgifter i alt Resultat Egenkapital


