
 

 

Bestyrelsesmøde 11. august 2022 - dagsorden 

1. Økonomi - generelt 

 

Oversigt for tiden t.o.m. juli drøftet. Det ser alt i alt pænt ud med mindre 

opmærksomhedspunkter  

- Forventet underskud 42.000 mod budgetteret 35.000 

- Færre kontingentindtægter på juniorsiden svarende til ca 30 juniorer færre 

- Trænerløn muligvis en anelse over budgetterede 

Til disse forhold bemærkes, at der generelt er stor usikkerhed, når der skal estimeres for årets 

sidste 5 måneder med bl.a. usikkerhed om træningsindtægter m.v. 

Mht juniorsiden er der er forventet medlemstab. Laybourn har i sin ansættelse de yngste som 

særlig ansvarsområde og succeskriterie at holde medlemsflowet for disse, så vi har 

administrativt taget hånd om udfordringen og må håbe det lykkes. Skoletennis er også startet 

igen og har givet lidt med Sophie og Laybourn som tovholdere. 

 

Referat : Oversigt til efterretning. Vigtig med fortsat fokus på indtag af juniorer. 

2. Særligt om økonomi ift. padel- og tennisbaner 

I budgettet har vi afsat i alt 700.000 til de nye baner. 600.000 er lovet konkret i et gavebrev og 

100.000 er afsat som buffer. Disse 700.000 påvirker ikke driftsresultatet, hvis de ikke 

aktiviteres, da skal tages fra  hensættelser. Bruges pengene ikke vil det dog naturligvis betyde, at 

egenkapitalen ikke nedskrives med de forudsette 700.000 

 

Referat. Orientering taget til efterretning.  

3. Særligt om økonomi ift. nyt køkken. 

På helt samme måde som med padel og tennisbaner er der afsat et beløb – kr. 125.000 – til dette, 

som forudses hentet fra egenkapitalen. 

Anvendes pengene ikke, vil det derfor alene påvirke egenkapitalen men ikke driftsresultatet. 

Referat. Orientering taget til efterretning.  

 



4. Padel/tennisbaner. 

Projektet blev i sidste øjeblik udsat til budgetforhandlingerne. Bestyrelse og klubchef er i dialog 

med de forskellige politiske partier om dette. 

Vi har fået udtalelse fra tennisforbundet om vores kapacitetsudfordring og en oversigt over klubber 

i Tennis Øst viser, at vi ligger nr. 122 ud af 124 når det kommer til banekapacitet hele året (120 ud 

af 124 hvis man alene ser på sommer). 

 

Dengang vi fik tennishallen betød det meget, at vi bidrog med egenfinansiering. I en alt andet lige 

kritisk situation som den nuværende vil det formentlig betyde meget, at vi giver lidt ekstra. Et beløb 

på kr. 150.000 vil forventelig kunne gøre en forskel. De 100.000 er dækket af buffer i budget, så der 

er i givet fald tale om en overskridelse på 50.000, som kan forklares med de generelt stigende 

priser, som jo er baggrunden for at det hele blev udsat. 

 

Referat: bestyrelsen besluttede, at klubben tilbyde at forhøje klubbens bidrag med kr. 150.000. 

Denne budgetoverskridelse er af en størrelsesorden, at det kan besluttes af bestyrelsen. 

 

5. Køkken istandsættelse  

Dette er også løbet ind i udfordringer. Vi har fået afslag fra DGI/DIFs puljemidler.  

Samtidig vil kommunen, at der skal oprettes en byggesag og det betyder i praksis, at der skal kobles 

en byggerådgiver på, hvilket vil fordyrre projektet noget. Hvor meget vides endnu ikke, men de 

oprindelig estimerede 60.000 holder i hvertfald ikke. 

Der arbejdes på at få et estimat fra byggerådgiver m.v. Ift. tidsplan betyder det under alle 

omstændigheder, at det først er noget vi kan gennemføre den kommende vinter. Der er som nævnt 

afsat kr.t 125.00 i regnskabet som er tiltænkt kommer fra hensættelser. 

 

Referat. Sagen behandles igen, når vi har estimat fra byggerådgiver.  

6. Skur faciliteter  

Her har kommunen bedt om en længere redegørelse af behov. Og det vil også betyde, at vi skal 

investere. 

Foreløbig opmagasinerer vi i kælderen på en måde, hvor man kan komme til de tekniske 

installationer, som oprindelig var begrundelsen for at vi ikke måtte bruge den. 

 

Behandling. Vi vender tilbage til sagen over for kommunen, når de der er mere ”luft” i 

organisationen, dvs. der er mere afklaring på både padel/tennisbaner og køkken. 

 

 

 

 



7. Niverød 

Aftalen med Niverød er i princippet midlertidig og gælder for sommersæsonen.  Ca 10 seniorer og 5 

juniorer har meldt sig ind og til træning onsdag – og en del havde meldt sig ind sidste vinter for at 

deltage i træning. 

 

Claus og Lars holder møde med klubben i løbet af august måned. På dagsorden er muligheder for 

mere integreret samarbejde. 

Referat : bestyrelsen er positiv over for fortsættelse og udvidelse af samarbejdet. Sagen vender tilbage til bestyrelsen, 

når der har været holdt møde med repræsentanter for Niverød 

 

---000--- 

 

Punkterne nedenfor er alle orienteringspunkter og gennemgås ikke som sådan. Men der kan naturligvis spørges 

ind mhp nærmere oplysninger. 

Fornyelse af indendørs kontraktbaner. 

 

Indendørs baner er fornyet og prisen blev hævet med 3 % efter aftale med de andre klubber. Der er 

stadig enkelte ledige tider på attraktive tidspunkter (tirsdag kl. 21-22 og søndag 19-22, samt lørdag 

– søndag morgen 8-9)  

Seniortræning indendørs 

 

Åbner for tilmelding 13. august kl. 12 sharp.  

Trænerteamet 

 

Jakob stopper som fuldtidstræner, da han starter på universitetet. Planen er, at vi skal klare os med dem vi er p.t. Dette 

forudsætter dog, at Sophie, Markus, Tobias og Jakob fortsætter som seniortrænere i vinter. Lars har møder med dem i 

den kommende tid. 

 

Vi skal reorganisere en anelse og have vendt ansvarsområder og samarbejdsformer. Laybourn skal integreres yderligere 

i klubbens procedurer m.v.  

 

NKT / træning / m.v. 

 

Intet nyt, bortset fra at NKT har nedlagt deres minitennisbaner. Vi dækker med Laybourn tirsdag og 

Farzad torsdag. 

OG der er begejstring i medlemsskaren for forskellige andre aktiviteter, bl.a. Øresund Tennis Ladies 

og NKT spillere, som deltager i KM: 

Samarbejde Søndrums TK 

 

Der er ikke meget nyt siden sidst – de var på besøg i juni og vi har været to gange hos dem. Vi er 

sammen med deres trænere ved at se på aktiviteter for vinteren. 



 

Ud over den naturlige fokus på juniorerne og nogle af de bedste seniorer, har de et ønske om at lave 

noget for nogle 40 + damer og har nogle ”breddehold” de gerne vil udveksle. Og så har vi et ønske 

om en bredde seniorcamp i foråret – gerne med deres trænere som tovholdere, da Joachim stadig er 

meget populær blandt de medlemmer som husker ham. 

Baner og anlæg 

 

Banerne er generelt gode – vi har i år brugt mere tid en normalt med løbende at fylde grus bag 

baglinjerne, og det har umiddelbart været en succes.  

 

Vi er holdt op med at sprøjte (selvom det var økoligisk) og brænder ukrudt. Anlægget står pænere 

end gennemsnittet. 

 

Og så har Maria jo været med blomsterkasser, send gerne en venlig bemærkning i hendes retning, 

når I møder hende. Tanken er at udbygge hen af vejen. 

Vi har købt en solid (og halvdyr ca 4.000 kr) pavillion som er utroligt let at at slå op og ned, og 

holder til blæsevejr og andet som vi kan tage frem til holdkampe, In House og turneringer m.v., så 

man kan have mad og varer foran køkkenet i både sol og lettere regn. Den har allerede været en 

kæmpe gevinst. Den ligger i kælderen – spørg Andrew eller undertegnede om instruks, hvis I skal 

bruge den. 

Det sportslige 

Vi har mange juniorhold på alle niveauer, og det bedste spiller på højere niveau. Vores u 10  hold 

(orange) ser ud til at gå i slutspil om danmarksmesterskabet. En udfordring dog, at der ikke er 

udsigt til nye u 8 hold, men det er der som nævnt fokus på bl.a. med Laybourns ansættelse (var 

Carstens område før) 

Weekenderne er godt fyldte med 5 herrehold (herunder reel 

t et juniorhold for u 16-18) og 3 damehold samt mange veteranhold. 3. herreholdet (med Schiff som 

kaptajn) har dog stort set måtte besættes af juniorer, og på den baggrund er der en refleksion at gå 

tilbage til 4. herrehold næste år – men mange nye ”voksne” melder sig nedefra, så vi må se. Mange 

veteranhold også både som blandede hold og et rent vet 40 damehold.  

Damernes 1. hold har fået Laybourn som coach og ligger midt i rækken. Herrerne ligger i den tunge 

ende, men fik dog point i sidste kamp mod Rødovre, så det er ikke helt umuligt at overleve. Vi har 

suppleret os med Calle, Stan og spillere fra vores venskabsklub Söndrums TK, og så må vi håbe det 

holder. 

På juniorsiden er der flere juniorer, som klarer sig bedre og bedre også indvididuelt med spillere i 

top 20. Trænerteamet skal nu finde en balance mellem fortsat at nurse dem og have fokus på 

bredden og samtidig at få flere at de alleryngste til at blive medlemmer og få lyst til at spille lidt 

mere. Held spiller det sociale med pizzatennis meget ind, og er noget vi igen vil sætte mere fokus 

på. 



 

 

Klubmesterskaber 

 

165 deltagere er det endt med. Alle spiller faktisk stort set inden for fristerne, hvilket betyder at vi 

med rimelig sindsro ser frem mod finaledagen 17. september – ikke mindst fordi vi faktisk 

håndhæver fristerne, hvilket har haft en god præventiv effekt..  

Vi har været mindre aktive med FB aktivitet, men spillerne er aktive og bruger UTR, som fungerer 

rigtig fint.  

 

Sponsorer 

 

Vi har lavet en aftale (skal faktisk endelig bekræftes på skrift) med Sportsfysioterapien til en værdi 

af ca. 18.000 kr. for et to årigt sponsorat. Det fungerer på måde, at vi får ydelser, vi ellers skulle 

betale 18.000 for. Det er vores juniorer som går i et forløb hos sportfyssen, og de betaler til os som 

sædvanligt, og dermed har vi en værdivækst på kr. 18.000 

 

Cocohagen har ligeledes lavet et sponsorat på varer for en samlet værdi (udalgspris) kr. 5.000 som 

kan sælges til turneringer m.v. og/eller gives som præmier til f.eks. KM og andet. 

Support os/sokker. Her er ikke super meget gang i omsætning. Vi har p.t. nogle ruller liggende i 

klubhus til høflig selvbetjening og det sker da ind i mellem. Men vi kan nok lægge tryk på ved 

kommende arrangementer. Spred gerne budskabet      

Head/Coolsport – vi har en aftale som løber et år endnu. De har fået bedre IT løsning som man kan 

følge bedre med i leverancer. Men udfordringen er så til gengæld at post corona, Ukraine og mange 

andre forklaringer, så er leveringer ustabile som aldrig før. Ikke meget vi kan gøre end at holde øje 

med særlig at vi får de varer vi skal have gratis – det er helt klart at både vi og Head mister 

omsætning på dette, så man må tro de arbejder på at gøre leveringerne bedre. 

OK benzin – vi får løbende en opgørelse, og det er ikke så store beløb.  

Bladets omsætning ift. annoncer i vinter var på niveau med andre år, og det betyder at bladet 

nogenlunde hviler i sig selv. 

Revitalisering af dele af sponsorer kan være aktuelt, men måske mest rimeligt at afsætte ressourcer 

til efter det afklaret med padel/tennisbaner og nyt køkken. 

 


