
 

 

Bestyrelsesmøde 16. november 2022 kl. 19.00  

 

Vision for ØT 

 

På mødet var en  drøftelse af ØTs overordnede visioner og målsætninger.  

• Hvad er vigtigt i klubben? 

• Hvor skal klubben være nogle år ude i fremtiden? 

• Hvor gode skal vi være - på elite, junior, bredde, veteran?  

Beslutning 

Enighed om, at den gældende vision og mission fortsat indkapsler, den klub vi gerne vil være. Den 

må gerne ”opdateres” og med præcisering af, at vi også skal være en eliteklub uden at miste det 

solide fundament vi står på for alle i klubben og med ekstraordinær aktivitet og gode værdier. 

Nicolai kommer med oplæg til næste BM om dette mhp endelig vedtagelse. 

 http://oresundtennis.dk/vision-mission/ 

 
Økonomi - generelt 
 
Oversigt for tiden t.o.m oktober vedlagt. Det ser alt i alt pænt ud med mindre opmærksomhedspunkter  

- Forventet resultat kr. 17.000 mod underskud kr. 35.000 

- Ekstraordinær indtægt på kr. 60.000 for hjemsendte trænere i 2022 begrunder dette 

- En anelse færre kontingentindtægter på juniorsiden svarende til ca 30 juniorer færre 

- Trænerløn muligvis en anelse over budgetterede 

- Køkken og nye padel/tennisbaner gennemføres ikke i år, hvilket ikke påvirker 

driftsresultatet, da midlerne skulle tages fra hensættelser 

 

(kontrakt om padel/tennisbaner ikke indgået, men forventes at ske snart. Køkken 

afventer byggesag, hvor der er bevilliget kr. 12.000 til byggerådgiver) 

Når vi ser frem mod 2023 er der visse opmærksomhedspunkter. 

Den nye træner er væsentlig dyrere end tidligere, og trænere skal lønreguleres, idet det 

bemærkes, at Lars får en lønregulering på 3-4% og de øvrige trænere skal jo generelt 

lønreguleres næste år, ligesom andre priser stiger. Inflationstallet for november og december er 

10 pct. 

http://oresundtennis.dk/vision-mission/


Vi kommer dermed i 2023 til at spænde buen også fordi, at der er ca 40.000 færre indtægter fra 

NKT, og vi normalt har et ”resttilskud” i størrelsesorden kr. 100.000 (118.000 i 2022), som man 

dog aldrig kan være sikker på. Man skal også være opmærksom på, at krisen kan betyde, at folk 

er mindre tilbøjelige til at beholde medlemskab, hvis de ikke bruger det aktivt – og tilsvarende 

at nye medlemmer kan være sværere at hverve. 

Beslutning 

 

Orientering om status taget til efterretning. Mht opmærksomhedspunkter om 2023 er 

bestyrelsen, jf. pkt. 1, enige om at bevare og øge aktivitets- og ambitionsniveau. Der ses på 

indtægtssiden i form af både kontingenter og andre mulighed, herunder brugerbetaling m.v. 

Niverød 

 

Aftalen med Niverød er i princippet midlertidig og gælder for sommersæsonen. Indendørs kører 

tingene som normalt, og dem hos Niverød som har meldt sig ind, kan fortsat træne her. 

Den gode relation har dog betydning, da vi bl.a. har fået lov at bruge deres baner en lørdag 

aften, og de så har fået vores en anden gang. Det havde ikke været muligt at indgå i dialog om 

tidligere! 

Ca 10 seniorer og 10 juniorer har meldt sig ind og til træning onsdag – og en del havde meldt 

sig ind sidste vinter for at deltage i træning. 

 

Niverød ønsker nu en drøftelse om fremtidigt samarbejde, og de overvejer tre muligheder 

• At bruge mere energi som selvstændig klub og selv finde trænere osv og dermed ophøre det 

nuværende samarbejde, men bevare en god relation 

• At fortsætte og intensivere det nuværende samarbejde i en eller anden form som to selvstændige 

klubber 

• At indgå i en evt. fusion med ØT (Humlebæk) 

Claus og Lars holder møde med dem en gang i slutningen af måneden. Holdning ønskes drøftet i 

bestyrelsen, idet følgende kan anføres om de tre muligheder 

Mulighed 1 vil betyde, at vi ikke skal bruge ekstra resourcer om sommeren. Dette er dog 2, 

5 time om ugen p.t. og forventes at kunne blive på dette niveau, idet vi har planlagt en 

anelse skoletennis også næste år. Økonomisk vil det formentlig koste 15 af de nævnte 20 

medlemmer og ikke give grobund for yderligere medlemsoptagelse. 

Mulighed 2 er i udgangspunktet status quo, men der kan jo skrues op og ned inden for 

gældende rammer. Det er lidt vanskeligt at sige mere om, før vi har talt med Niverød om 

deres ønsker. 

Mulighed 3 er en fusion. En såkaldt uegentlig fusion, hvor ØT (Humlebæk) fortsætter som 

den samlede klub med optagelse af Niverøds medlemmer. Niverød har 155 medlemmer, og 

det vil dermed være en nettotilførelse af 135 medlemmer.  



Ressourcemæssigt vil det i udgangspunktet ikke betyde det store, men der kan selvfølgelig 

være nogle forventninger til Niverød, som vi må lytte til. Og så vil der administrativt være 

lidt ift. at have dialog med kommunen om deres baner osv, ligesom 135 nye medlemmer 

naturligvis kan have henvendelser til klubchef/bestyrelse om stort og småt. De pågældende 

beskrives dog som forholdsvis lidt aktive på og uden for banen. 

Ift. økonomien skal man være opmærksom på, at deres kontingent er meget lavt : 200 for 

juniorer og 400 for seniorer og 800 for familiemedlemsskab. De 135 medlemmer som ikke 

er medlem af ØT også og dermed ikke modtager træning, vil Niverød være interesseret i at 

kunne tilbyde et  B-medlemskab kun med adgang til Niverøds baner. En sådan løsning for 

dem kræver ikke ressourcer som sådan, men der skal selvfølgelig tages principielt stilling 

også hos os i givet fald. Økonomisk vil der være tale om en kontingentindtægt på kr. 35-

40.000 kr. De har tillige en lille formue (kender ikke størrelse), og den vil de gerne sikre 

anvendes lokalt. 

Der skal både i scenarie 2 og 3 tages stilling til hallen. Det er klart, at overfor kommunen vil 

scenarie 3 sikre en endelig afklaring af disse baner indgår i ØT, men man kan forestille sig 

at Niverød i hvertfald i en overgangsperiode vil bevare dem til deres nuværende 

medlemmer, og det må man jo så drøfte. 

Beslutning 

 

Claus og Lars tager møde med Niverød, og så vender sagen tilbage til bestyrelsen. 

  

4. Evt. 

 

Det besluttedes at holde generalforsamling den 21. februar om aftenen. 

---000--- 

 

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

ind mhp nærmere oplysninger. 

Skur faciliteter  

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. 

 

Foreløbig gøres der ikke mere, og så vurderes næste år om vi kan klare os eller skal bruge på 

administrative og økonomiske ressourcer på at få et skur. 

Træning indendørs 

 

Seniortræning som altid overbooket. Vi har lidt ressorucemæssige udfordringer, idet Markus tager 

til Athen og Sophie ikke længere kan dække fredag formiddag efter jul. Det ser vi på. 



Juniortræning kører fint. Vi er 1 dag i ”laden” i Nivå (kun to timer så Laybourn har 2 timer i HiC 

samme dag også), hvor vi også dækker børn fra Niverød, så aftalen med dem kræver som nævnt 

ikke ekstra ressourcer. 

Vi er 100 børn på træningen, hvilket er ca 20 færre end sidste år. Det er et opmærksomhedspunkt at 

få flere ind igen, og her vil Carsten også være en hjælp. 

Afskedsreception Farzad (og Jakob) 

Vi prøver at finde en dato for afskedsreception for Farzad, og faktisk også Jakob som jo også lagde 

en stor indsats og er lidt ked af, at vi ikke fik sagt farvel i sommer. Der er lidt logistik, men torsdag 

den 15 eller mandag den 19 er gode bud. 

Samarbejde Søndrums TK 

 

Dette fortsætter og vi satser på flere arrangementer sammen. Vi har netop været deroppe på 

weekend med u8/9 spillere, og det var en kæmpe succes. Udveksling af spillere som træner og 

spiller holdkampe blandt de større er også en stor succes. 

Vi ser på meget mere, og begge klubber er begejstrede. 

Baner og anlæg 

 

Vi skal se på organisering næste år. Adam tager forårsklargøringen men det er sidste gang. Der 

kommer ekstremt meget ukrudt, og det ville være dejligt med en miljøvenlig sprøjtetur – som også 

virker. Men de to ting er tilsyneladende hinandens modsætning. 

 

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. 

Det sportslige 

Herrerne rykkede jo ned i 2. division, hvor de ligger ude og inde. Dammerne blev nr. 4 i 1. division, 

hvilket var super flot, og de ligger også i 1. division inde. 

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

(orange) blev Danmarksmestre. 

Weekenderne var godt fyldte med 5 herrehold (herunder reelt et juniorhold for u 16-18) og 3 

damehold samt mange veteranhold. Theisens hold fik bronze, og der er i øvrigt mange andre 

individuelt gode veterantitler i SM og DM. 

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.  

På juniorsiden er der flere juniorer som klarer sig bedre og bedre. 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. Kæmpe succes med UTR og kæmpe tak til Andrew, som tog en stor 

tur. Det er også noget trænerteamet bruger virkelig mange ressourcer på, men det er et flagskib 

socialt ikke mindst (og lærer også børn at kampe er sjovt og godt), så tanken er at fastholde det. 

Sponsorer 

 

Vi har lavet en aftale 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 

Maravelo Cykler har indgået et to årigt sponsorat til en værdi af kr. 7.500 årligt for 2023 og 2024. 

De opsætter to læhegn på bane 3 med ekslusivitet for bane 1-3 ud over Heads læhegn. 

 

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. 

 


