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Ledelsespåtegning
Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. september 2011 – 31.
august 2012 for Hørsholm Rungsted Tennisklub.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med tennisklubbens vedtægter.
Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af tennisklubbens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. august 2012 samt af resultatet af tennisklubbens aktiviteter for regnskabsåret 1.
september 2011 – 31. august 2012.
Det er endvidere vores opfattelse, at formandens beretning indeholder en retvisende redegørelse for de
forhold, som beretningen omhandler.
Tennisklubbens bestyrelse bekræfter samtidig, at alle indtægter og udgifter samt alle aktiver og passiver er
medtaget i årsrapporten, og at der ikke findes kautions-, gælds- og garantiforpligtelser udover de i årsrapporten anførte.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Hørsholm, den 9. oktober 2012

I bestyrelsen:

Michael Nørregaard
(formand)

Dorte Buck Kemp

Peter Karsholt
(næstformand)

Elsebeth Schønau
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Den uafhængige revisors erklæring
Til bestyrelsen i Hørsholm Rungsted Tennisklub
Påtegning på årsregnskabet
Vi har revideret årsregnskabet for Hørsholm Rungsted Tennisklub for regnskabsåret 1. september 2011 –
31. august 2012, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med tennisklubbens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl.
Revisors ansvar
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført
vores revision i overensstemmelse med internationale standarder og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav, samt planlægger og udfører revisionen for at opnå
høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlige fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå bevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for tennisklubbens udarbejdelse af et årsregnskab, der
giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af tennisklubbens interne kontrol.
En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.
Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af tennisklubbens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. august 2012 samt af resultatet af tennisklubbens aktiviteter for regnskabsåret 1.
september 2011 – 31. august 2012 i overensstemmelse med tennisklubbens vedtægter.
Udtalelse om formandens beretning
Revisionen har ikke omfattet formandens beretning, men vi har gennemlæst beretningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den gennemførte revision af årsregnskabet.
Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i formandens beretning er i overensstemmelse med årsregnskabet.
København, den 9. oktober 2012
ReviPoint
Statsautoriserede Revisorer A/S

Jan Lundquist
Statsautoriseret revisor
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Formandens beretning
”Mange gode aktiviteter, men medlemsstagnation”
I forhold til de foregående sæsoner var den netop overståede sæson mere fokuseret på tennisaktiviteter og
i mindre grad på store spektakulære renoveringer, som de senere år ellers har båret præg af. Der har været
en række positive udviklinger i klubben, men vi har desværre ikke haft den medlemsfremgang, vi havde
håbet på. Vejrliget har heldigvis ikke drillet som de foregående år, og det har derfor været en sæson, hvor
der kunne fokuseres på sportslige aktiviteter, som understøtter klubbens hovedmålsætninger herunder
ikke mindst - ”Tennis for alle”.
2011-2012 var virkelig præget af en mængde tennisaktiviteter for klubbens forskellige medlemskategorier
motionister, juniorer og turneringsspillere, hvilket beretningen også vil dokumentere.
Den store indsats omkring brede aktiviteter blev også bemærket uden for klubben, og derfor var det en
glæde for HRT, at Elsebeth Schønau fortjent har fået ekstern anerkendelse i form af Nordeas ”Det Gode liv”
pris (tidligere ”Ildsjælpris”) efter mange års indsats i HRT.
I lighed med tidligere år har haller og anlæg dog fortsat haft høj prioritet, og Beretningen vil starte med
dette emne.
Haller og anlæg har igennem flere år været fokuseret på nogle meget store projekter, som har været synlige og ressourcekrævende både økonomisk, for personalet og i forhold til vores medlemmer. Efterhånden
er de fleste af de store anlægsopgaver ved at være afsluttede, og vores anlæg står derfor på mange måder i
langt bedre stand end for bare nogle år siden. I Scanomat Hallen er klimaskærmen blevet udbedret, taget
er blevet forstærket, vi har fået ny belægning på banerne, og badefaciliteterne er blevet forbedret. I Amokka Hallen har vi fået ny belægning på banerne, og den længe ventede overgang til fjernvarme blev afsluttet
umiddelbart op til sidste års generalforsamling.
I den forgangne sæson har der derfor primært været anlægs- og forbedringsopgaver af mindre karakter, og
herudover også nogle af en karakter, der ikke på samme måde har været synlige for medlemmer og personale. I førstnævnte kategori hører ombygningen af kontorfaciliteterne og malingen af gang og gelændere
samt caféarealet samt ikke mindst den igangværende renovering af indgangspartiet i Scanomat Hallen. I
den sidstnævnte kategori hører f.eks. udskiftning af ventilatormotorer og cirkulations-pumper, som er med
til at sikre væsentlige energibesparelser for Hørsholm kommune.
Udendørs har vi i 2012 valgt at prioritere en gradvis udbedring og forbedring af faciliteterne på Bukkeballevej. Som følge af det store aktivitetsniveau for mange medlemskategorier er kapaciteten udendørs på Stadionallé under pres, og det er derfor essentielt, at banerne på Bukkeballevej udgør et reelt alternativ, hvor
der kan spilles tennis på et højt niveau. Bestyrelsen har derfor valgt at prioritere en gradvis og flerårig forbedring ift. baner, omklædningsfaciliteter og udenoms arealer. I 2012 har vi iværksat nedklipning af grene
fra større træer, lugning af baner samt etablering af badefaciliteter for både herrer og damer. Endvidere er
bookingsystemet udvidet til også at omfatte banerne på Bukkeballevej. Vi må dog påregne at skulle prioritere forbedringsinitiativerne over en årrække, førend at banerne kan stå med samme kvalitet som banerne
på Stadionallé.
Udendørsbanerne (1-4) på Stadionallé fik gennemført en forbedring af drænforholdene inden sæsonens
start, og det har været med til at sikre, at banerne har været hurtigere spilbare efter stærke regnskyl.
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Alt i alt betyder de seneste års forbedringer, at HRT i dag har et anlæg med meget høj kapacitet og kvalitet.
Vi hører igen og igen fra udenlandske trænere og spillere, som kommer her i forbindelse med HRT’s mange
arrangementer, at vores forhold er enestående og på et meget højt europæisk niveau. Det betyder dog
ikke, at vi er færdige med forbedringsinitiativerne, og i det kommende år planlægger vi udover de førnævnte Bukkeballevejsforbedringer også forbedringer af banelyset i Scanomat Hallen og en opgradering af overnatningsfaciliteterne i Amokka Hallen.
Parallelt med opgraderingerne af de fysiske faciliteter i HRT’s haller, har klubben fortsat implementeringen
af Halbooking-systemet fra Globus Data. Vi har allerede set en række administrative fordele og en større
grad af selvbetjening for medlemmerne herunder selvbetjening via mobiltelefon, og vi forventer en yderligere udbygning af selvbetjeningen til gavn for såvel medlemmer som personale.
Økonomien
På indtægtssiden viser kontingenter, baneleje og sportsindtægter en stigning netto på 89.761 kr. fra
6.268.457 kr. i 2010/2011 til 6.358.218 kr. i 2011/2012. Heraf tegner træningsindtægterne sig for en stigning på 240.717 kr., mens kontingenter, baneleje og stævneindtægter samlet set er reduceret med 150.956
kr.
På udgiftssiden viser de samlede sportsudgifter en stigning på 421.628 kr. fra 3.160.450 kr. i 2010/2011 til
3.582.078 kr. i 2011/2012. Heraf tegner træningsudgifterne sig for en stigning på 503.609 kr., mens afholdte stævneudgifter, udvalgsudgifter samt unionskontingenter samlet set viser et fald på 84.709 kr. Efter sidste års fremgang i træningsøkonomien havde vi i det forgangne regnskabsår således en lidt skuffende udvikling, idet den nævnte forøgelse af træningsindtægterne ikke helt kunne modsvare stigningen i træningsudgifterne.
Aktivitetstilskud fra Hørsholm Kommune og opnået sponsorstøtte er samlet set på niveau med sidste år.
Resultatet af cafédrift, drift af haller, klubhus og udendørsbaner efter fradrag af vedligeholdelsestilskud fra
Hørsholm Kommune viser et samlet fald i udgifterne hertil på 251.571 kr. i forhold til sidste år, jf. omtalen
af haller og anlæg ovenfor.
Udgifter til tennisklubbens administration og sekretariat er på niveau med sidste år.
Den samlede økonomi er alt i alt marginalt dårligere end forventet. Årets resultat viser et overskud på kr.
70.344 mod sidste års kr. 103.922 og anses af bestyrelsen som tilfredsstillende. Årets overskud foreslås
overført til konsolidering af tennisklubbens egenkapital.
Årsregnskabet indstilles derfor til generalforsamlingens godkendelse.
Der er efter bestyrelsens opfattelse grund til at bevare et meget stærkt fokus på klubbens økonomi og udgiftsniveau i det kommende år. Vi må forvente at gennemførelse af den planlagte tennishal i Humlebæk vil
lægge et pres på HRT’s banesalg i indendørssæsonen 2013, og HRT har på trods af fokus herpå igennem
flere år ikke formået at skabe en ønsket vækst i antal medlemmer. Klubbens budget i almindelighed og
træningsøkonomien i særdeleshed har ydermere opnået en anselig størrelse, og dette forhold kombineret
med, at det vurderes at være svært at forøge medlemskontingenter og træningsgebyrer, må give anledning
til fortsat stort fokus og stram styring.

6

Årsrapport 2011/2012

Ud over fokus på selve økonomistyringen i klubben vil den beskrevne situation nødvendiggøre forøget fokus på indtægtsskabende aktiviteter og tiltag.
Hørsholm Kommune
Hørsholm Kommune har gennem en årrække og specielt i de seneste år været en uvurderlig partner for
HRT blandt andet i forbindelse med de mange renoveringer og vedligeholdelsesopgaver HRT har stået overfor. I takt med at presset på de kommunale budgetter er blevet større, har Kommunen ønsket at reducere
udgifterne på en lang række områder og bl.a. ift. HRT. Vi har i de seneste år set flere vedligeholdelsesopgaver bliver overdraget til HRT, og senest har Kommunalbestyrelsen vedtaget budgetter for de kommende år,
der vil reducere renoveringstilskuddet til HRT, og en dialog er indledt mellem Kommunen og HRT. I skrivende stund er resultatet af disse drøftelser ikke kendt, men Kommunen har klart tilkendegivet, at der skal ske
en reduktion af det årlige renoveringstilskud til HRT.
Medlemmerne
Antal medlemmer, som i årets løb har bidraget til HRT’s samlede kontingentindtægter har udgjort 1.425,
hvoraf 1.306 var aktive. Det er et fald på 11 medlemmer i forhold til sidste år. På seniorsiden, har HRT mistet godt 17 medlemmer til 809, mens antallet af juniormedlemmer er faldet med 11 medlemmer til 451.
Bestyrelsen forsøger at identificere årsagerne til faldet i antal medlemmer, og udviklingen følges nøje dels
af sportslige hensyn, men også af hensyn til en sikring af klubbens fremtidige økonomi.
Personalet
Den forløbne sæson har været præget af en god udvikling og rimelig stabilitet på personaleområdet. Thomas Skovengaard startede som klubchef pr. 1/10 2011, og det er bestyrelsens vurdering at samarbejdet
med medlemmer, personale, bestyrelse og eksterne interessenter forløber meget positivt.
Ved sidste generalforsamling sagde klubben tak til Bent Jensen for mange års godt arbejde som bogholder i
klubben. Desværre var vi ikke i stand til at finde en stabil model, før vi over sommeren 2012 fik ansat Jan
Birkedal som bogholder i klubben. Jan Birkedal er kommet rigtig godt ind i klubbens forhold, og vi har derfor langt om længe været i stand til at frigøre Bent Jensen, således at Bent kan få prioriteret sin familie og
sig selv. Endnu engang tak til Bent Jensen for at have hjulpet til i flere perioder også efter den officielle afsked med klubben. Det har vi værdsat meget.
Café Amokka
Som nævnt i sidste års beretning har det igennem flere år været bestyrelsens ønske at få etableret en bæredygtig ordning for driften af caféen. En velfungerende café kan være med til at give klubbens sociale liv et
løft og herudover er det væsentligt, at caféen både i det daglige og i forbindelse med større arrangementer
kan tilbyde sunde og attraktive retter og drikkevarer til medlemmer og gæster i HRT.
Det har derfor været en stor glæde, at vi igennem det meste af den afsluttede sæson har haft en meget
velfungerende forpagtningsaftale, hvor Zahida Najeeb og Pia Schnell med et godt sortiment, stor entusiasme og en meget positiv tilgang har forestået driften. Vi har igennem de sidste par måneder forhandlet en
ny aftale med Zahida Najeeb, som netop er blevet underskrevet af parterne. Vi håber aftalen derfor på en
stabil løsning, som både giver Zahida og klubben en succesfuld cafédrift i de kommende år.
Sportslig status
Det forgangne år var som forventet en rent sportslig stor udfordring på flere områder. Først og fremmest er
der den rent økonomiske udfordring som beskrevet ovenfor. Det kræver store økonomiske ressourcer at
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være blandt toppen i dansk tennis, hvilket stiller store krav til HRT om at tænke ud af boksen i optimering af
brugen af de tilgængelige ressourcer, samt hvorledes yderligere ressourcer kan fremskaffes.
HRT har igen i år realiseret enkelte succeser, men vi må konstatere at bred sportslig succes har vi ikke haft.
Senioreliten
Først og fremmest skal der lyde et stort tillykke til Christoffer Kønigsfeldt som har været en fast del af Davis
Cup holdet i år. Christoffer fik sin Davis Cup debut mod Finland og kørte en flot sejr hjem med 6-3, 7-6 over
Herkko Pollanen.
Holdkampe
I indendørssæsonen 2011/2012 var HRT tilbage i Elitedivisionen efter at have opfyldt ambitionen om at
vinde 1. division. Ambitionen for 2011/2012 var at blive i Elitedivisionen, hvilket bestemt var realistisk. Det
blev en utrolig tæt kamp, hvor HRT træk det korte strå, og selvom vi var a point med Århus 1900 og TC
Odense, så havnede HRT under stregen og måtte spille kvalifikationskamp mod Randers. Det var så tæt, at
en enkelt kamp vundet mere havde flyttet os over nedrykningsstregen. Kvalifikationskampen tabte vi skuffende 3-6, og vi kan se frem til en sæson i 1. division igen.
Hvor HRT’s 2. hold foregående indendørssæson bed sig fast i toppen af 2. division og sluttede på en solid 3.
plads a point med Birkerød på 2. pladsen, blev det en anderledes hård sæson i 2. division 2011/2012. HRT
sluttede næstsidst og måtte således ud i en vigtig kvalifikationskamp mod B93’s andet hold. HRT tabte kvalifikationskampen til B93 og rykkede således ned i 3. division. Efterfølgende trak Næstved deres hold og
HRT blev administrativt rykket op i 2. division igen.
3. holdet spillede i 3. division og klarede lige skærene, men blev tvangsnedrykket, da 2. holdet rykkede ned.
Holdet kom dog op igen, da Næstved gjorde plads til HRT’s 2. hold i 2. division.
Forud for udendørssæsonen 2012 blev det besluttet, at vi primært skulle benytte egne spillere på 1. holdet.
Det blev en hård sæson, hvor vores stærkeste spillere desværre ikke var til rådighed i alle kampe eller
kæmpede med skader.
HRT endte desværre sidst og vi må spille 2013 sæsonen i 1. division.
HRT’s 2. hold måtte i udendørssæsonen spille i Sjællandsserien, efter at holdet var blevet tvangsnedrykket
af DTF. Spillere og trænere tog tvangsnedrykningen med oprejst pande og blev enige om at kæmpe i flok
for at komme tilbage. HRT’s 3. hold endte sæsonen i Sjællandsserien på en delt 1. plads med HVT, og havde
samme score på antal vundne kampe, tabt ét færre end HVT, men desværre tabt én holdkamp, hvor HVT
havde vundet alle deres, hvorfor HRT II bliver et år mere i Sjællandsserien.
3. holdet blev skubbet ud af sjællandsserien, da HRT II blev tvangsnedrykket, hvor de spillede i serie 1. HRT
III spillede en solid sæson og vandt Serie 1 i ganske overbevisende stil, men holdet kan desværre ikke rykke
op, da HRT II ikke rykkede op fra Sjællandsserien.
Individuelt
Indendørs tog Alexander Kønigsfeldt turen gennem DM kvalifikationen og spillede sig varm på vej mod hovedrunden. I hovedrunden var vores to spillere Alexander Kønigsfeldt og Hans Stentoft noget uheldige med
deres lodtrækninger. De spillede begge solidt i første runde, men løber så ind i henholdsvis 1. og 2. seedet i
anden runde. Her viste specielt Alexander, at han var blevet godt varmet op, men måtte desværre forlade
turneringen efter at have spillet tre gode sæt.
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I herredouble spillede Alexander og Hans sammen og på samme måde som i singlerne spillede de en fornem 1. runde for derefter at møde 2. seedede, hvor de måtte forlade turneringen.
På damesiden spillede Anna Emilie Koefoed en flot kvalifikation, så hun kom ind i hovedrunden, hvor hun
var HRT’s eneste repræsentant. Desværre formåede Anna Emilie ikke at spille sig videre i turneringen.
Udendørs planlagde Christoffer Kønigsfeldt opvarmningen via kvalifikationen og var sammen med Hans
Stentoft eneste repræsentanter for HRT ved hovedturneringen. Desværre møder de to HRT spillere hinanden i første runde, hvor Christoffer trækker det længste strå. Christoffer står i anden runde overfor 1. seedede, men gør kort proces på vej mod 3. runde. 3. runde bliver mere udfordrende, men Christoffer vinder
flot i 3 sæt. I semifinalen må Christoffer dog trække det korte strå mod den senere vinder Søren HessOlesen.
Christoffer Kønigsfeldt stiller desuden op i double med Jacob Melskens fra KB og de vinder guld i en meget
tæt finale.
HRT er desværre ikke repræsenteret ved DM Ude for damer eller i dame double.
I mixed double er HRT repræsenteret via Christoffer Kønigsfeldt som spiller sammen med Malou Ejdesgaard fra KB og Hans Stentoft som spiller sammen med Ulrikke Høyer fra KB. Hans og Ulrikke spiller en flot
mixed double turnering, og de når finalen hvor de vinder en meget flot sølvmedalje.

Junioreliten
Holdkampe
I DTF’s udendørs holdturnering for de bedste juniorer var HRT repræsenteret i de fem rækker U10, U12,
U14, U16 og U18.
HRT stillede med rene HRT hold i U10 og U12 og havde lavet et fusionshold med Hvidovre i U14, VirumSorgenfri i U16 og Holte i U18.
På forhånd var der forventninger om slutspilsplaceringer for U12 og U18, mens det ville blive tæt, hvorvidt
U14 kunne spille sig i slutspillet.
Det blev til slutspil for U14 og U18 hvor U18 vandt sølv.
Individuelt
Ved de individuelle ungdomsmesterskaber vandt HRT en række flotte medaljer angivet nedenfor. Det blev
bl.a. til to bronzemedaljer i single og tre sølvmedaljer i double indendørs. Udendørs blev det bl.a. til to
bronze i single og to sølv og to bronze i double.
UM inde:
U12 DS Olga Helmi Sølv
U12 DD Olga Helmi Guld
U12 HD Walther Bech-Sørensen Guld
U14 DD Sofie Bjerringgaard Bronze
U18 HS Hans Stentoft Bronze
U18 HD Hans Stentoft Bronze
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UM ude:
U12 DS Olga Helmi Bronze
U12 DD Olga Helmi Sølv
U12 HS Walther Bech-Sørensen Bronze
U12 HD Walther Bech-Sørensen Sølv
U12 MD Walther Bech-Sørensen Sølv
U18 HS Hans Stentoft Bronze
U18 HD Hans Stentoft Sølv
Denne medaljehøst udstiller et stort problem for HRT i kraft af den manglende top og bredde i de mange
årgange.
Udover resultaterne i DM og Ungdomsmesterskaberne har der været en række flotte individuelle resultater
af HRT spillere i såvel danske som internationale turneringer.
Landsholdsrepræsentation
Mange HRT spillere har gennem årene repræsenteret klubben og DTF i en række sammenhænge. Den forgangne sæson var ingen undtagelse, idet HRT havde Walther Bech-Sørensen på U13 landsholdet.
Elitestatus overordnet
Der forestår et vigtigt arbejde med at få fastlagt en langsigtet strategi for spillerudvikling i HRT samtidig
med at vi fastholder den økonomisk ansvarlige linje som bestyrelsen har fastlagt.
Dette strategiarbejde er selvsagt et løbende arbejde, men samtidig er det vigtigt at få de overordnede
rammer klarlagt.
Det er således bestyrelsens forventning at kunne fremsætte en klar og entydig strategi for elite tennis i HRT
for de kommende år. Dette forventes at kunne blive præsenteret inden udendørssæsonen 2013.
Veteraner og aktivitetsudvalget
I lighed med tidligere år stod Aktivitetsudvalget i den forgangne sæson som arrangør af en lang række aktiviteter i HRT. Efterfølgende er gengivet nogle af de væsentligste i kronologisk rækkefølge.
Det nye regnskabsår startede med hyggeturnering for motionister, dameturnering for A og B- spillere samt
fredagsturnering i oktober måned.
Herefter arrangeredes All Night Long den 18. november med 68 glade medlemmer, som nød en italiensk
middag, tillavet af HRT’s medlemmer, hvorefter 64 ivrige i mange aldre spillede i 3 timer under Bent Møllers kyndige ledelse. Der blev spillet så sent, at klubbens alarm til sidste gjorde opmærksom på, at det var
tid til at hvile fødderne.
Juleturneringen for alle mandags- og fredags Drop-in spillere den 12. december havde 20 tilmeldte, og juleturnering for onsdags Drop-in spillere den 14. december var fyldt op med 36 spillere samt gæster.
Til sidst morede vi os med fredags aften Drop-in juleturnering med 26 spillere og alle 3 turneringer fik julebuffet samt Jan Hassings julequiz. En stor tak til Anneke, Lisbeth, Dorthe, Jytte, Jan og Anne.
Det nye år startede med Nytårsturnering, champagne og 28 glade spillere. Udvalget fortsatte i januar med
en mixed turnering, som er utrolig populær blandt vores medlemmer. Som eksperiment afprøvedes en handicapturnering, og som følge af succes’en vil udvalget arrangere en lignende igen til næste sæson.
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I samarbejde med caféen gennemførtes Drop-in med middag (uden turnering) og kagearrangementer efter
diverse aktiviteter.
I februar var der stor succes med at lave træning med 16 spillere på banen på skift med Christian Schønau i
februar, og i en efterfølgende weekend var Robert Flego engageret, og her blev tilmeldingslisten igen hurtigt overtegnet. Der blev med disse afdækket et stort behov for disse trænings-events.
Danmarksmesterskaberne for veteraner i Rundforbihallen fra den 10 – 17. marts havde deltagelse af Lis
Ramberg, Benedikte Braa, Helmer Seidahl, KEK, Karen Lybye, Elsebeth Schønau, Gitte Røssberg, Susanne
van Deurs og Bernhard Frederiksen. Det blev til Guld i MD til Lis og Carl Lindegård og sølv i DD til Lis og Benedikte samt medaljer til Karen, Susanne og Bernhard.
Golden Age v/ Lisbeth Thomsen vandt rækken igen i år. Tillykke til alle. Herefter blev en ” Ladies only” turnering med champagne og sushi opfundet og arrangeret af Anneke. Det var meget elegant og lækkert.
Inden UM i Påsken gjorde ”Den hvide tornado” igen rent i hele HRT. Tak til de medvirkende for denne ekstraordinære indsats.
Inden Standerhejsningen den 2. maj, havde udvalget indkøbt nye møbler til terrassen. Standerhejsningen
havde først den traditionsrige tale af formanden efterfulgt af en åbningsturnering for alle HRT’s medlemmer.
I Danmarksmesterskaberne for veteraner i Hareskov /Værløse fik HRT medaljer ved Lis Ramberg og Benedikte Braa (DD) samt Benedikte og Sven Larsson (MD) og Karen, Susanne, Birthe og Bamse. Endvidere deltog Elsebeth, Helle, Gitte og Helen. Ole Monberg havde inden mesterskaberne sørget for super træning.
Den store holddag for ni hold den 26. august var en dejlig dag med Veteran 35+, som en flot vinder og veteran 50/55+ og M1 på efterfølgende pladser. Tak for deltagelsen, til Aktivitetsudvalget og Bent Møller for en
flot dag.
Den nye vintersæson har budt på meget succesfuld træning med Morten Plougmann, og der har været ny
lørdags Drop-in for A-spillere. En træningsdag mellem Jul og Nytår er i støbeskeen samt træningscamp på 2
dage i 2013. Aktivitetsudvalget planlægger at arrangere Klubmesterskaber i september 2013.
De ugentligt tilbagevendende Drop-in aktiviteter er besøgt af ca. 130 spillere fem dage hver uge, og HRT
summer af glade mennesker hver dag inde som ude.
Udvalget sagde farvel til Anneke Hecht og Jytte Jensen i Aktivitetsudvalget med stor tak, og valgte derefter
at fortsætte med 8 udvalgsmedlemmer. Udvalget har haft et rigtigt godt samarbejde, som alt i alt har udmøntet sig i et rekordhøjt aktivitetsniveau.
En stor tak til Aktivitetsudvalget fra den samlede bestyrelse.
Juniorudvalget
Juniorudvalgets arbejde det forgangne år har primært drejet sig om junioraktiviteter. Der har været nogle
spændende og sjove aktiviteter, og der er også mange planlagt i denne kommende vintersæson.
Al begyndelse er svær, men deltagerantallet til aktiviteterne er stærkt stigende, hvilket er rigtig dejligt.
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Vi vil meget gerne se flere af vores turneringsspillere og elitespillere til juniorarrangementerne, men har
forståelse for, at de i forvejen har mange tennisaktiviteter og turneringer. Det gør det svært at sparke flere
af initiativerne i gang, men vi kæmper videre!
Formålet med aktiviteterne er at øge det sociale sammenhold i klubben på tværs af alder og tennisniveau.
Vi vil gerne give HRT’s juniorer nogle gode oplevelser og gøre HRT til et rart sted at komme samtidig med,
at det giver dem nogle sunde interesser og livslange minder og ikke mindst venner og kammerater for livet.
Nogle af de afholdte aktiviteter, der er værd at nævne beskrives efterfølgende.
Vi genoptog i sommer den tidligere HRT tradition i form af en familieturnering. Det var en stor succes og
forhåbentlig bliver det igen en tradition at spille familieturnering i HRT.
Til alle 1. holds kampene i sidste indendørssæson havde vi boldbørn på alle hjemmekampene. Det var en
stor succes og både spillere og referee var meget positive og vi håber at kunne genoplive boldbørnene, når
1. holdet er tilbage i elitedivisionen.
Vi havde også et skøjtearrangement, hvor HRT havde skøjtehallen for sig selv en lørdag aften, og alle børnene kunne rigtigt boltre sig.
I slutningen af udendørssæsonen var der klubmesterskaber, som sluttede med en finaledag med efterfølgende middag og præmieoverrækkelse. Forhåbentlig kan det også blive en tradition igen.
Senest har vi haft det netop overståede Halloween arrangement, hvor der var 32 børn til tennis, spisning og
græskarkonkurrence.
Den forgangne sæson markerede også HRT’s entré på Facebook. Vi oprettede en Hørsholm Rungsted Tennisklubs Juniorteam. Ideen med at oprette en Facebook-side er at kommunikere direkte med juniorerne.
Siden bliver brugt til at oplyse om aktiviteter, turneringsresultater, turneringstilbud, nyheder fra Café Amokka, Keks Corner og om klubben generelt.
I den kommende vintersæson har udvalget også planlagt nogle spændende aktiviteter for vores juniorer, og
vi håber at se rigtig mange play and stay-, turnerings- og elitespillere i alle aldre.
Blandt aktiviteterne er et par pizza tennisarrangementer, samt flere tenniscamps og turneringer. Den 6.
december holder vi det årlige julebingo, hvor vi håber at se rigtig mange af jer. Det er en stor tradition i
HRT. I forbindelse med generalforsamlingen er der mulighed for at tilmelde sig på opslagstavlen. Hvis man
ønsker at spise middag inden julebingo’en, skal man sende en mail til Zahida i Caféen.
I slutningen af januar afholder Juniorudvalget et brunch arrangement, hvor der vil være mulighed for at se
herrefinalen i Australien Open i Caféen, og der er også reserveret baner, så man kan spille lidt tennis indimellem.
Igen i år har vi tilmeldt HRT til Børnehjælpsdagen julelotterisalg. Klubbens juniorer vil stå for salg af lodder
til fordel for børnehjælpsdagen. Lodderne vil også være til salg på klubbens kontor, samt til diverse arrangementer. Lodderne sælges for 20,00 kr., hvoraf de 8,50 kr. vil gå til klubbens juniorarbejde. Lodderne er også
til salg i forbindelse med generalforsamlingen, og vi håber, at rigtig mange af jer vil købe nogle lodder i løbet af aftenen.
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For at give vores juniorer noget mere kamperfaring, kommer der en udfordringstavle op inden årets udgang. Ideen er, at man skal kunne udfordre hinanden inden for visse regler og med godkendelse af sportschefen og derved forhåbentligt rykke frem på ranglisten og på den måde også blive en bedre tennis-spiller.
Det er vores generelle opfattelse, at vi har en meget engageret forældregruppe, der gerne vil bidrage til, at
deres børn får en god oplevelse i HRT. Arbejdet med at få inddraget så mange frivillige kræfter som muligt
til at hjælpe med aktiviteter for børnene vil fortsætte, og der skal hermed lyde en opfordring til, at flere forældre gerne må melde sig på banen.
Med disse ord skal der på juniorudvalgets vegne lyde en stor tak til alle spillere, forældre, trænere og i det
hele taget alle frivillige.
Turneringsudvalget
2011/2012 har som de tidligere år været et meget aktivt år i HRT
HRT har lagt baner til mange turneringer i årets løb, to internationale turneringer, et UM i påsken samt
mange SLTU vintertour turneringer i vinterens løb, til stor glæde for mange af klubbens spillere.
Kystmesterskaberne 2012 havde mere end 450 deltagere, fordelt på 13 danske ungdomsrækker, to danske
senior rækker samt fire internationale rækker. Som noget nyt var der også rækker for U8 og U10 spillere,
som var en stor succes. For U8 og U10 er der indført et nyt kampafviklingsformat med mindre baner, flere
korte kampe og turneringsvarighed på max en dag, ligesom der spilles med hhv. røde og grønne bolde, som
er lidt langsommere end almindelige bolde.
For fjerde gang siden 2009 lagde HRT i påsken baner til DTF’s Ungdomsmesterskaber for juniorer.
I modsætning til 2011 havde vi nu to haller med helt nyt og moderne underlag. At underlaget i hallerne nu
igen var det samme, var en stor fordel for spillerne. Men også for turneringsledelsen var det en stor fordel,
idet det nu var muligt frit at flytte kampene mellem hallerne.
Tilskuermæssigt var der igen i år mange tilskuere under turneringen. På finaledagen var bane 3 overdækket, og der var sat tilskuertribuner op langs bane 2 og 4, så der var plads til alle.
En stor tak til de mange frivillige, som var med til at gøre mesterskaberne til den tennisbegivenhed, som et
Danmarksmesterskab skal være; en oplevelse for spillere, trænere og tilskuere.
Et meget vigtigt element i de store turneringer er bespisning af de mange spillere og tilskuere. Her har Café
Amokka ydet et stort bidrag til de turneringer, vi holder i HRT. Derfor også en stort tak til Caféen og dens
personale.
HRT har atter i 2013 budt ind på at arrangere Ungdomsmesterskaberne i påsken, men i skrivende stund er
der ikke en endelig afklaring af placeringen.
Sidst men ikke mindst tak til Turneringsudvalget med Peter Karsholt i spidsen og de mange øvrige frivillige
som har drevet og hjulpet til med de mange turneringer i årets løb. Uden den store indsats ville der ikke
blive spillet turneringstennis i HRT.
Bestyrelsen
Der har i den forgangne sæson været afholdt planmæssige bestyrelsesmøder en gang om måneden uden
for sommerferien. Herudover har der været afholdt møder i Forretningsudvalget og ad hoc møder i forbin-
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delse med situationer, der krævede umiddelbar behandling. Bianca Friis udtrådte i eftersommeren 2012 af
bestyrelsen, og bestyrelsen valgte i den forbindelse ikke at supplere sig med yderligere medlemmer.
***
Tak til klubbens engagerede personale og bestyrelse uden hvem det ikke ville være muligt at skabe de
mange spændende aktiviteter for vore medlemmer. Tak til vore sponsorer og til Hørsholm Kommune for
den økonomiske støtte. Den støtte har givet og giver fortsat HRT et nødvendigt løft. Tak til de aktive i klubbens udvalg for de mange kræfter, der lægges i at skabe de bedst mulige rammer for medlemmerne og
sidst men ikke mindst tak til medlemmerne fordi I støtter klubben, bruger faciliteterne, spiller på banerne
og gør HRT til en aktiv og attraktiv klub.
pbv
Michael Nørregaard
formand
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Anvendt regnskabspraksis
Generelt
Årsrapporten for Hørsholm Rungsted Tennisklub for regnskabsåret 1. september 2011 til 31. august 2012 er
aflagt i overensstemmelse med tennisklubbens vedtægter.
Hovedprincipperne for årsrapportens indhold er økonomisk realitet.
I resultatopgørelsen indregnes tennisklubbens indtægter i takt med, at de indtjenes, og udgifter i takt med,
at de afholdes. Endvidere indregnes værdireguleringer af tennisklubbens materielle og finansielle aktiver og
forpligtelser, herunder af- og nedskrivninger.
Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde tennisklubben, og aktivets værdi kan måles pålideligt.
Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå tennisklubben, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.
Ved første indregning værdiansættes aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende værdiansættes aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.
Ved indregning og værdiansættelse tages der hensyn til forudsigelige tab og risici på tidspunktet for aflæggelsen af årsrapporten, og som be- eller afkræfter forhold, som eksisterede på balancedagen.
Den regnskabsmæssige værdi af materielle anlægsaktiver gennemgås årligt for at afgøre, om der er indikation for værdiforringelse udover tennisklubbens ordinære afskrivninger over det enkelte aktivs forventede
brugstid. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den skønnede lavere værdi.
Regnskabets enkelte poster opstilles og klassificeres uændret fra år til år.
Anvendt regnskabspraksis er uændret forhold til sidste år.
Resultatopgørelsen
Medlemskontingenter
Omfatter kontingentindtægter fra tennisklubbens medlemskategorier inklusive indskud ved tegning af
medlemskab.
Baneleje
Omfatter indtægter fra leje af tennisklubbens indendørs baner i Scanomat Hallen og Amokka Hallen inklusive leje af baner ved afholdelse af stævner.
Træningsindtægter
Omfatter indtægter fra tennisklubbens løbende træningsaktiviteter inklusive indtægter fra sommerlejr og
øvrige arrangementer m.fl.
Stævneindtægter
Omfatter indtægter fra diverse arrangementer (eks. U 42, U 7, Kystmesterskaber, UM).
Træningsudgifter
Omfatter udgifter til trænerlønninger, telefon, rejser, kursusudgifter mv.

15

Årsrapport 2011/2012

Stævneudgifter
Omfatter udgifter i forbindelse med afholdelse af stævner (eks. U 42, U 7, Kystmesterskaber, UM).
Udvalgsudgifter
Omfatter udgifter i forbindelse med afholdelse af holdturneringer og øvrige arrangementer.
Sponsorstøtte
Omfatter opnået støtte til tennisklubbens sportsaktiviteter.
Resultat af cafédrift
Omfatter resultatet af driften af Café Amokka.
Drift af haller, klubhus og udendørsbaner
Omfatter udgifter til rengøring og løbende vedligeholdelse af tennishaller, klubhus og udendørsbaner, herunder løn til vicevært og rengøring, samt afskrivninger på anlæg, inventar og udstyr.
Administration og sekretariat
Omfatter udgifter til medlemsadministration, regnskab og bogholderi, kontorhold, drift af tennisklubbens
hjemmeside, generalforsamling, bestyrelsesmøder, revision mv.
Renteindtægter mv.
Omfatter renter af tennisklubbens rentebærende aktiver samt kursreguleringer af tennisklubbens beholdning af børsnoterede obligationer.
Balancen
Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver omfatter tennisklubbens tennishaller, baneanlæg, udstyr og inventar. Anlægsaktiverne medtages i balancen og værdiansættes til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært over aktivernes forventede brugstid således:
Anlægsaktiv
Tennishaller ......................................................................................................
Baneanlæg ........................................................................................................
Baneforbedringer .............................................................................................
IT, inventar og udstyr........................................................................................

Brugstid
30 – 50 år
30 år
10 år
3 – 5 år

Fortjeneste/tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver indregnes i resultatopgørelsen under af- og
nedskrivninger som forskellen mellem salgsprisen og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet.
Tilgodehavender
Tilgodehavender værdiansættes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til pålydende værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.
Likvide beholdninger
Børsnoterede obligationer værdiansættes til officiel børskursværdi på balancedagen.
Hensatte forpligtelser
Hensatte forpligtelser værdiansættes til den skønnede værdi af betalingsforpligtelsen.
Gæld
Gæld værdiansættes til pålydende værdi.
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Resultatopgørelse for året 1. september – 31. august

Note

2011/2012

2010/2011

1
2

1.816.414
1.609.197
2.544.728
387.879

1.830.017
1.718.058
2.304.011
416.371

Kontingenter, baneleje og sportsindtægter i alt ..........................

6.358.218

6.268.457

Træningsudgifter ............................................................................
Stævneudgifter ...............................................................................
Udvalgsudgifter ..............................................................................
Unionskontingenter (DTF, SLTU, DGI, NTS) ....................................
Aktivitetstilskud fra Hørsholmordningen .......................................
Sponsorstøtte .................................................................................

- 2.948.272
- 316.435
- 304.747
- 140.166
95.245
32.297

- 2.444.663
- 359.133
- 321.530
- 165.394
88.150
42.120

Sportsudgifter i alt .........................................................................

- 3.582.078

- 3.160.450

Kontingenter, baneleje og resultat af sportsaktiviteter ...............

2.776.140

3.108.007

- 27.455
- 1.957.488
578.123

- 129.878
- 2.433.586
905.073

1.369.320

1.449.616

- 1.391.332

- 1.355.944

- 22.012

93.672

92.356

10.250

70.344

103.922

Medlemskontingenter ....................................................................
Baneleje ..........................................................................................
Træningsindtægter .........................................................................
Stævneindtægter ............................................................................

Resultat af cafédrift ........................................................................
Drift af haller, klubhus og udendørsbaner .....................................
Vedligeholdelsestilskud fra Hørsholm Kommune ..........................

3

4
5

Resultat før administration og sekretariat ...................................
Administration og sekretariat.........................................................

6

Resultat før renter mv. ..................................................................
Renteindtægter mv. .......................................................................
Årets resultat .................................................................................
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Balance pr. 31. august

Anlægsaktiver

Note

2012

2011

8
8
8
8
8

2.560.000
1.016.751
89.583
1
24.580

2.760.000
1.126.751
132.158
1
49.161

Materielle anlægsaktiver i alt........................................................

3.690.915

4.068.071

Anlægsaktiver i alt .........................................................................

3.690.915

4.068.071

129.687
0
223.086
316.381
45.805
35.191

61.079
528.849
299.244
0
0
45.959

750.150

935.131

2.014.307
1.340.303

1.986.178
3.369.109

Likvide beholdninger i alt ..............................................................

3.354.610

5.355.287

Omsætningsaktiver i alt.................................................................

4.104.760

6.290.418

Aktiver i alt .....................................................................................

7.795.675

10.358.489

Materielle anlægsaktiver
Scanomat Hallen .............................................................................
Amokka hallen ................................................................................
Baner, Stadion Allé .........................................................................
Baner, Bukkeballevej (Rungstedanlæg) ..........................................
Inventar og udstyr ..........................................................................

Omsætningsaktiver
Tilgodehavender
Medlemstilgodehavender ..............................................................
SEB (tag)..........................................................................................
Hørsholm Kommune (Vedligeholdelsestilskud) .............................
Hørsholm Kommune (Mellemregning energiforbrug) ...................
Periodeafgrænsningsposter (forudbetalte omkostninger) ............
Andre tilgodehavender...................................................................

9

Tilgodehavender i alt .....................................................................
Likvide beholdninger
Børsnoterede obligationer .............................................................
Indeståender kasse, bank og giro ...................................................
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Balance pr. 31. august

Egenkapital

Note

2012

2011

Egenkapital ved regnskabsårets begyndelse ..................................
Overført resultat fra resultatopgørelsen ........................................

482.479
70.344

378.557
103.922

Egenkapital i alt..............................................................................

552.823

482.479

Marathondøgn................................................................................
Vedligeholdelse ..............................................................................

36.915
66.000

36.915
125.000

Hensættelser i alt ...........................................................................

102.915

161.915

4.319.360

4.492.134

4.319.360

4.492.134

172.774
871.362
359.015
333.968
1.083.458

0
3.298.395
463.108
364.849
1.095.609

Kortfristet gæld i alt .......................................................................

2.820.577

5.221.961

Gæld i alt ........................................................................................

7.139.937

9.714.095

Passiver i alt ...................................................................................

7.795.675

10.358.489

Hensættelser

Gæld
Langfristet gæld
Hørsholm Kommune (Finansiering af haller og baneanlæg) ..........

12

Langfristet gæld i alt ......................................................................
Kortfristet gæld
Kortfristet del af langfristet gæld ...................................................
Hørsholm Kommune (Renoveringsfinansiering) ............................
Leverandører af varer og tjenesteydelser ......................................
Anden gæld.....................................................................................
Periodeafgrænsningsposter (indtægter næste år) .........................

12

13
14

Eventualforpligtelser:
Pantsætningsforbud .......................................................................
Sikkerhedsstillelse ..........................................................................
Forkøbsret ......................................................................................
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Noter til regnskabsposter

Note

2011/2012

2010/2011

Senior sommer ...............................................................................
Senior vinter ...................................................................................
Senior helår ....................................................................................
Kontingenter i alt ............................................................................
Indskud ved tegning af medlemskab ..............................................

189.155
206.355
875.078
1.270.588
29.550

174.450
214.470
824.006
1.212.926
36.000

Seniorer i alt ...................................................................................

1.300.138

1.248,926

Ungsenior sommer .........................................................................
Ungsenior vinter .............................................................................
Ungsenior helår ..............................................................................
Kontingenter i alt ............................................................................
Indskud ved tegning af medlemskab ..............................................

3.180
2.985
43.766
49.931
700

2.765
1.455
20.650
24.870
500

Ungseniorer i alt.............................................................................

50.631

25.370

Junior sommer ................................................................................
Junior vinter ....................................................................................
Junior helår .....................................................................................
Kontingenter i alt ............................................................................
Indskud ved tegning af medlemskab ..............................................

115.105
115.885
185.772
416.762
11.500

161.528
144.190
169.873
475.591
9100

Juniorer i alt ...................................................................................

428.262

484.691

Passive medlemmer .......................................................................
Udlandsmedlemmer .......................................................................
Gæstespil ........................................................................................
Andre klubber .................................................................................
Diverse salg .....................................................................................

23.400
11.925
3.050
52.575
- 3.567

21.430
8.690
35.755
55.155
0

Andre kontingenter i alt ................................................................

87.383

121.030

Kontingenter i alt ...........................................................................
Hensat til tab på tilgodehavender ..................................................

1.866.414
- 50.000

1.880.017
- 50.000

Medlemskontingenter i alt ............................................................

1.816.414

1.830.017

Antal medlemmer i perioden (medlemsdage minimum 30)
Seniorer ..........................................................................................
Ungseniorer ....................................................................................
Juniorer ...........................................................................................
Øvrige .............................................................................................

809
28
451
137

826
35
462
113

I alt ..................................................................................................

1.425

1.436

1. Medlemskontingenter
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Note

2011/2012

2010/2011

Scanomat Hallen (heraf stævner 49.550 / 53.350) ........................
Amokka Hallen (heraf stævner 40.850 / 51.500) ...........................

1.141.966
427.232

1.147.139
570.919

Baneleje i alt...................................................................................

1.609.198

1.718.058

Juniorudvalg ...................................................................................
Seniorudvalg ...................................................................................
Aktivitetsudvalg ..............................................................................
Eliteudvalg ......................................................................................

52.486
30.916
39.282
182.063

52.219
31.893
34.290
203.128

Udvalgsudgifter i alt.......................................................................

304.747

321.530

Café Amokka omsætning................................................................
Café Amokka løn og vareforbrug ....................................................
Café Amokka udstyr mm. ...............................................................

74.892
- 80.701
- 21.646

177.369
- 213.681
- 93.566

Resultat af cafédrift .......................................................................

- 27.455

- 129.878

2. Baneleje

3. Udvalgsudgifter

4. Resultat af cafédrift

I 2011/2012 har tennisklubben varetaget den fulde drift til og med april måned (9 måneder). Herefter er
driften overgået til forpagter. Tennisklubben er dog fortsat forpligtet til at vedligeholde køkkeninventar.
5. Drift af haller, klubhus og udendørsbaner
Forårsklargøring udendørsbaner ....................................................
Anden vedligeholdelse af udendørsbaner mv................................
Vedligeholdelse indebaner og haller ..............................................
Vedligeholdelse kontor og klubhus ................................................
Renovation og rengøringsartikler ...................................................
Vagtordning ....................................................................................
Falckabonnement ...........................................................................
Forsikringer .....................................................................................
Vicevært og rengøringspersonale ..................................................

153.695
170.456
364.082
18.429
102.756
12.350
14.713
111.314
632.538

126.035
391.932
674.301
22.126
88.081
24.285
14.014
115.194
573.997

Driftsudgifter i alt før afskrivninger ................................................
Afskrivninger baner og inventar ....................................................
Afskrivninger haller.........................................................................

1.580.333
67.155
310.000

2.029.965
93.621
310.000

Drift af haller, klubhus og udendørsbaner i alt.............................

1.957.488

2.433.586
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2011/2012

2010/2011

6. Administration og sekretariat
Personaleudgifter ...........................................................................
Kontorudgifter ................................................................................
Markedsføringsudgifter ..................................................................
Hjemmesideudgifter .......................................................................
Kursusudgifter ................................................................................
Generalforsamling og bestyrelsesudgifter .....................................
Advokat...........................................................................................
Revision ..........................................................................................

1.160.544
154.948
19.806
2.000
3.120
15.914
0
35.000

1.021.528
198.015
13.603
3.600
12.599
15.755
53.000
37.844

Administration og sekretariat i alt ................................................

1.391.332

1.355.944

7. Renteindtægter mv.
Renter af bank- og giroindeståender .............................................
Renter af børsnoterede obligationer .............................................
Kursregulering af børsnoterede obligationer .................................
Bank- og girogebyrer ......................................................................
Diverse ............................................................................................

27.625
40.735
29.091
- 4.613
- 482

12.625
5.473
- 2.979
- 2.553
- 2.316

Renteindtægter mv. i alt................................................................

92.356

10.250

8. Anlægsoversigt
Tennisanlæg

Scanomat Hallen

Amokka Hallen

Hørsholmbaner

Rungstedanlæg

10.060.000
0
10.060.000

9.475.731
0
9.475.731

1.805.381
0
1.805.381

1
0
1

Af-og nedskrivninger 01-09-2011
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger 31-08-2012

7.300.000
200.000
7.500.000

8.348.980
110.000
8.458.980

1.673.223
42.575
1.715.798

0
0
0

Regnskabsmæssig værdi 31-08-2012

2.560.000

1.016.751

89.583

1

13.000.000
4.492.134
X

9.400.000
1.500.000
X

Ej vurderet

0

Kostpris 01-09-2011
Årets tilgang
Kostpris 31-08-2012

Offentlig ejendomsvurdering 2011
Behæftelse, jf. note 16 og 17
Bygninger på fremmed grund
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Note
8. Anlægsoversigt, fortsat
Øvrige materielle anlægsaktiver

Inventar mv.

Kostpris 01-09-2011
Årets tilgang
Kostpris 31-08-2012

420.169
0
420.169

Af-og nedskrivninger 01-09-2011
Årets afskrivninger
Af- og nedskrivninger 31-08-2012

371.008
24.581
395.589

Regnskabsmæssig værdi 31-08-2012

24.580

9. Medlemstilgodehavender
Udeståender ...................................................................................
Hensat til imødegåelse af tab .........................................................

31-08-2012
162.582
- 32.895

31-08-2011
123.895
- 62.816

Medlemstilgodehavender .............................................................

129.687

61.079

10. Børsnoterede obligationer
Nykredit 2013 .................................................................................
Nykredit 2018 .................................................................................

31-08-2012
1.249.478
764.829

31-08-2011
1.240.474
745.704

Børsnoterede obligationer i alt .....................................................

2.014.307

1.986.178

11. Indeståender kasse, bank og giro
Kasse ...............................................................................................
Giro .................................................................................................
Bankindeståender...........................................................................

31-08-2012
1.230
1.409
1.337.664

31-08-2011
6.136
1.459
3.361.514

Indeståender i alt ...........................................................................

1.340.303

3.369.109

12. Langfristet gæld
Hørsholm Kommune

Gæld i alt

Afdrag næste år

Gæld efter 1 år

Gæld efter 5 år

Finansiering af haller og baneanlæg

4.492.134

172.774

4.319.360

3.628.263

Langfristet gæld i alt 31-08-2012

4.492.134

172.774

4.319.360

3.628.263

Ved ejerskifte af Scanomat Hallen forfalder lånet til indfrielse.
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31-08-2012

31-08-2011

13. Anden gæld
A-skat og AM-bidrag .......................................................................
ATP-bidrag ......................................................................................
Moms ..............................................................................................
Feriepenge timelønnet personale ..................................................
Ferieforpligtelse månedslønnet personale ....................................
Mellemværende med spillere ........................................................
Mellemværende med Café Amokka ...............................................
Mellemværende sponsorer ............................................................

0
6.480
1.476
19.522
248.615
37.675
10.893
9.307

0
5.760
0
15.111
285.904
47.637
0
10.437

Anden gæld i alt .............................................................................

333.968

364.849

14. Periodeafgrænsningsposter (indtægter næste år)
Kontingenter ...................................................................................
Baneleje ..........................................................................................
Træning...........................................................................................

491.782
370.045
221.631

540.122
324.365
231.122

Periodeafgrænsningsposter (indtægter næste år) i alt ................

1.083.458

1.095.609

15. Pantsætningsforbud
Tennisklubben har i henhold til aftale med Hørsholm Kommune forbud mod at foretage pantsætning af
Scanomat Hallen og Amokka Hallen udover tinglyst ejerpantebrev stort kr. 1.500.000 afgivet til Jyske Bank,
jf. note 16.
16. Sikkerhedsstillelse
Til sikkerhed for ethvert gældsforhold til Jyske Bank er afgivet tinglyst ejerpantebrev stort kr. 1.500.000
med sikkerhed i Amokka Hallen. Tennisklubben har på balancedagen ingen gæld til Jyske Bank.
17. Forkøbsret
Tennisklubben har i henhold til aftale med Hørsholm Kommune givet Kommunen forkøbsret til at overtage
Scanomat Hallen for en ureguleret pris af kr. 4.492.135. Hvis der foreligger et bud fra 3. part, er det dette
bud der lægges til grund for Hørsholm Kommunes udnyttelse af forkøbsretten, således at der tilfalder
Kommunen den del af salgssummen, der overstiger kr. 4.492.135 indtil kr. 13.476.406. Hvis buddet er højere end kr. 13.476.406, tilfalder den overstigende budsum Hørsholm Kommune og Hørsholm Rungsted Tennisklub ligeligt med 50 % til hver.
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