
Padel og Tennisprojekets forløb fra 2019 – 2022. 

De nye tennis- og padelbaner er på trods af at alt er klar taget af bordet. Bestyrelsen kommer til at kæmpe 

med alt det overhovedet kan for, at det færdige projekt gennemføres om muligt i 2022 eller i hvertfald i 

2023. 

Her er en redegørelse til medlemmerne om forløbet og den sidste beslutning, som er kommer fuldstændig 

bag på os! 

Indledning 

Byrådet besluttede allerede i 2019 og 2020 at der skulle etableres padeltennis og nye helårsgrusbaner i 

Humlebæk som ny aktivitet og for at imødekomme klubbens voldsomme kapacitetsudfordringer. Tennis og 

padelklubben er medfinansierende med 600.000 kr. i projektet. 

Anlæg af banerne - som for padelbanernes vedkommende – skulle være anlagt i 2020 er blevet forsinket af 

flere omgange af mange forskellige grunde. Vi har i klubben løbende været i god dialog og haft god 

forståelse for dette. 

Men at projektet nu – i hvertfald foreløbigt - er helt skrinlagt, er som nævnt kommet bag på os og er yderst 

skuffende. Værre end vores skuffelse er det, at det er en kæmpeudfordring. Vi  har simpelthen ikke plads til 

alle vores børn, seniorer og aktiviteter og i år ”holdt alting gående” med det yderste af neglene med 

forventning om snart at kunne tage de nye padel- og tennisbaner i brug 

2019 – padelbaner besluttes og tennisklubben bliver en tennis- og padelkub. 

Ved budgetforhandlingerne i 2019 besluttede byrådet efter opfordring fra tennisklubben, at sætte midler af 

til at etablere to padeltennisbaner, som efter planen skulle stå klar i 2020.  Oprindelig var det planlagt de 

skulle stå klar i april 2020. 

 

Som led i budgetforliget 2019 skulle der også padelbaner til de andre klubber. Fredensborg valgte at 

”konvertere” midlerne til anlæg af to Red Plusbaner, som blev færdige i 2021, mens Nivå-Kokkedal stadig 

har et projekt med padel i indeværende år. Dette arbejdede vi i Humlebæk aktivt for, således at udviklingen 

skulle komme alle til gode, også selvom vi er den ”store” klub i kommunen. 

I Humlebæk blev der som direkte konsekvens af bevillingen til padeltennisbaner holdt ekstraordinær 

general forsamling i tennisklubben i efteråret. Her besluttedes det enstemmigt at omdanne klubben til en 

tennis- og padelklub. Hermed ændrede klubben både navn og formålsbestemmelse, så det nu også 

omfatter padelaktiviteter. 

Da klubben ikke endnu havde padelbaner, blev der indgået en aftale med X-Padel i Helsingør om at leje 

baner deroppe indtil videre. Vi har indkøbt padelbat og bolde og holdt en del arrangementer for 

medlemmer, som også kan leje baner med rabat. Vi har også padeltennishold tilmeldt den natiolale 

holdturnering; formentlig som den eneste klub uden baner. Det er det vi kan gøre nu og der er stor 

opbakning, men det er ikke ”de facto” en padelklub med dagligt spil og aktiviteter. 

2020 – padelbaner udsættes, og det besluttes også at opføre to helårsgrusbaner 

I forbindelse med planlægningen af anlæg af padeltennisbanerne opstod der en diskussion blandt 

idrætsorganisationerne i kommunen, om hvorvidt den planlagte placering ville være til hinder for evt. 

andre aktiviteter til bl.a. Gymnastik og Håndbold. 



På trods af at det ville medføre forsinkelse, gik Humlebæk Tennis og Padelklub med til at udsætte projektet 

til placering var afklaret, da vi naturligvis ikke ønsker at stå i vejen for andre organisationers aktiviteter.  

Det betød imidlertid at padeltennisbanerne ikke kunne opføres i 2020, hvilket man jo nu kan fortryde. 

I sommeren 2020 blev det ved budgetforhandlingerne besluttet, at der skal anlægges to helårsgrusbaner 

også ved HIC, som kan give plads til mere spil hele året – og dermed imødekomme den kæmpe 

efterspørgsel der er blandt medlemmerne på mere banetid. Humlebæk Tennis og Padelklub skal efter 

aftale bidrage med finansiering på kr. 500.000. 

Det blev besluttet, at de nye tennisbaner skulle opføres i 2022 eller 2023. 

2021 – anlægsprojekterne slås sammen 

Efter mange drøftelser om placeringer og lokalplaner blev det i foråret 2021 besluttet af slå de to projekter 

sammen til samlet opførelse i 2022 med lys på både padeltennisbanerne og den ene tennisbane 

(nabohensyn tilsagde at det ikke skulle på begge baner). 

Samtidig blev det besluttet, at Humlebæk Tennis og Padelklub skal finansiere ekstra 100.000 kr., som 

bidrager til dækning af lys på den ene tennisbane. Og der blev bevilliget penge til en strandhåndboldbane, 

som er blevet opført her i 2022. 

Man var i de relevante udvalg på dette tidspunkt klar over, at de oprindelige bevillinger – pga 

prisstigninger, komplicerede miljøforhold og behov for byggerådgiver - ikke holdt helt, men besluttede 

gennemføre projektet og derefter foretage den endelige efterbevilling, når man kendte udbudspriserne. 

2022 – udbuddet gøres færdig og alt er klar. Men projektet skrinlægges  

I løbet af vinteren var der mange gode og konstruktive drøftelser mellem Humlebæk Tennis og Padelklub 

og kommunen bistået af deres yderst kompetente byggerådgiver. Alle forhold blev gjort færdige, 

miljøgodkendelse indhentet og et færdigt og klart udbud blev sendt afsted og den officielle tidsplan betyd 

at banerne kunne indvies den 25. juni i år.  

Stor har glæden været på generalforsamling, standerhejsning og til daglig i klubben, hvor man virkelig har 

kunne mærke forventningens glæde for både mere spilleplads og den nye aktivitet. Padeltennishold blev 

tilmeldt til holdturneringen og alle forberedelser fra klubbens side igangsat. 

I foråret blev vi oplyst, at der var nogle teknikaliteter som betyd, at udbuddet måtte gå om og at projektet 

derfor blev udsat med byggestart umiddelbart efter sommerferien.  

Endnu en gang kunne vi fra tennis- og padelklubbens side blot være forstående og så glæde os til åbning 

tæt på, at indendørs sæsonen går i gang. Hvilket på sin vis kan være et fint åbningstidspunkt, da man 

oplever den ekstra værdi at af kunne benytte banerne (både padel- og tennis) også om 

efterår/vinter/foråret. 

Uanset at priser stiger og der er strammere aftaler for de kommende år, var vores overraskelse alligevel 

stor, da vi har erfaret at Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2022 har besluttet at 

”Sagen overgår til budgetforhandlingerne” 

Dette betyder på politikersprog, at projektet indtil videre er droppet og at al arbejde indtil nu er spildt, og i 

øvrigt at de bevilligede penge formentlig overgår til nogle andre projekter i 2022. 



Det er en helt utrolig skuffelse. Man kan kun have forståelse for udfordringer med prisstigninger og nye 

stramme aftaler, men projektet ER klar og færdig og behovet og ønsket blandt vores medlemmer enormt. 

Bestyrelsen kommer derfor til at kæmpe med næb og klør for at projektet og de nye baner fastholdes og 

forhåbentlig opføres i løbet af 2023. 

 

Bestyrelsen, juni 2022 

Humlebæk Tennis og Padelklub 


