
... og hun leverer også flotte resultater

Guld i U12 pigedouble ved DM ude 2008



... og hun leverer også flotte resultater

Hædring på Rådhuset



... og hun leverer også flotte resultater

23 medaljer til Sjællandsmesterskaberne januar 2009



Juniorformanden hædret som årets idrætsleder i 

Rudersdal 2008 på Rådhuset hos borgmester Erik Fabrin



Den store interesse for træning er en udfordring 

mht. Banekapacitet og økonomi

• Vi har ikke nok banetimer i Rundforbi Tennishal til at 

dække behovet, så vi lejer nogle banetimer i Hørsholm-

Rungsted Tennisklub

• At udbyde flere træningstimer betyder en større udgift til 

trænere og baner, men ikke større kommunalt tilskud, der 

gives pr barn, ikke pr banetime, så vi må øge vore 

indtægter

– Vi søger sponsorstøtte til dette og har indtil videre fået 

Danske Bank som sponsor

– Vi regulerer priserne på træning



Status og ændringer det seneste år - i klubben

• Stabilt antal juniormedlemmer 

• Stadig stor tilgang af små spillere

• Fortsat mange er engagerede og ønsker mere træning

• Nye sociale aktiviteter for både små og store nogle lørdag 

aftener 

Udfordringer:

• Mangel på banetimer og at sikre en fortsat bæredygtig 

økonomi til et øget træningsudbud

• Mangel på trænere og manglende kontinuitet indendørs 

2008-09



Status og ændringer det seneste år – vedr niveau

Juniorerne har fortsat niveau til at blande sig blandt de 
bedste i Danmark også blandt de yngste

• Mange turneringsspillere

• Spillere i top 10 på Dansk Tennis Forbunds rangliste

• Vandt bronze ved DM for hold for U12 sept. 2008

• 23 medaljer ved Sjællandsmesterskaberne januar 2009



Opsummering

• Vi har et dejligt socialt miljø, hvor juniorerne har lyst til at 

opholde sig

• Vi tilbyder træning på et højt niveau, dog med en vis 

ustabilitet i trænerstaben

• Juniorerne er aktive til interne arrangementer og eksterne 

turneringer

• Juniorerne vinder – mange – medaljer ved regions- og 

Danmarksmesterskaber



Kassererens beretning

1. Regnskabet for  2008

2. Regnskab for istandsættelsen af baderummene, 

bygning af redskabsskur samt lægning af fliser



Byggeregnskab - Udhus

Tømer kr. 134,000

Jord og beton kr. 89,400

Faksine kr. 6,310

Inventar kr. 31,162

El arbejde kr. 15,970

Arkitekt kr. 10,150

Bygegetilladelse kr. 3,000

I alt kr. 289,992

Tilskud kr. 75,000

Klubbens udgift kr. 214,992



Byggeregnskab - omklædningsrum

Hindevad kr. 256.512

Fog kr. 29.147

Inventar og spejle kr. 27.666

I alt kr. 313.325

Tilskud Fog kr. 25.000

Hewi kr. 20.000

Tilskud kommune kr. 112.000

Klubbens udgift kr. 156.325



Byggeregnskab - samlet

Omklædningsrum kr. 156,325

Udhus kr. 214,992

I alt kr. 371,317

Bevilget af generalforsamlingen

sidste år kr. 550,000

Forskel kr. -178,683



Investeringer 2005-2009 (1)



Investeringer 2005-2009 (2)


