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Formandens beretning 
 
Udgangspunktet for dette års bestyrelsesarbejde var fra start præget af at medlem-
merne blev tilfældigt sammenbragt, hvilket betød, at man startede uden en egentlig 
fælles målsætning og program. Starten på bestyrelsesarbejdet blev oveni præget af, 
et længere tilløb for de nye medlemmer, der handlede om at forstå funktionalitet og 
økonomi i klubben. Den første periode blev præget af udfordringer der specielt hand-
lede om: 
 

• Overskuelighed. 
• Funktionalitet.  
• Manglende beskrivelser og historik generelt. 
• Fortsatte og arvede udfordringer på elite og turneringsområdet. 

 
Før sommerferien besluttede bestyrelsen derfor indbyrdes, at omrokere ansvarsom-
råderne med henblik på, at revidere og omstrukturere administration, ledelse og 
økonomi. Sigtet var en generel forbedring af gennemsigtigheden omkring alle HRT`s 
arbejdsopgaver og processer og et forbedret økonomisk overblik.  
 
Herfra blev der udarbejdet: 

• Aktivitetsbestemte regnskaber, herunder ændring af kontoplan. 
• Ny budgetopfølgningsrapport. 
• Ændret ledelsesstruktur. 
• Reviderede arbejdsbeskrivelser for alle medarbejdere i HRT. 
• Udvalgsbeskrivelser i form af en Hvidbog. 
• Opgaveoversigt og årshjul. 
• Rapporteringsværktøj – generelt. 
• Organisationsdiagram / beskrivelse. 

 
Alle klubbens kontrakter, herunder Cafe, Pro Shop, sponsoraftaler er gennemgået 
ligesom klubbens revisor er kommet med anbefaling til, hvordan privattræning skal 
håndteres økonomisk, så alle gældende regler i forhold til SKAT overholdes.   
 
Sideløbende har vi startet en dialog med Hørsholm kommune, omkring en gennem-
gang og forhandling af HRT`s tilskudsordning, da det er vores opfattelse at vi i for-
hold til andre idrætsklubber i kommunen, er underlagt en aftale som i virkeligheden 
er mindre attraktiv end dem der er generelt gældende.  
 
Ny hjemmeside 
Siden april måned har en gruppe frivillige HRT’ere arbejdet intenst på ideudvikle en 
ny hjemmeside til klubben. Målene med den nye hjemmeside er mange: 

• At skabe en tættere kontakt mellem klubben og medlemmerne på en levende 
og spændende måde, blandt andet ved at inddrage sociale medier.  

• At gøre det nemmere for administrationen, at kommunikere med medlem-
merne og derigennem sikre et højt serviceniveau.  

• At være med til at markedsføre klubben over for potentielle nye medlemmer.   
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Arbejdet med hjemmesiden er langt og den forventes snart at blive aktiveret.     
 
Administration og aktiviteter 
Overordnet kører administration og aktiviteter godt i HRT. Klubben er begunstiget af 
mange ildsjæle der gør et kæmpe stykke arbejde og skaber kvalitet i de mange akti-
viteter, der på hver deres måde er med til at gøre HRT til et godt og interessant sted 
at spille tennis.  
 
En stort tak til de ansatte, men ikke mindst de mange frivillige som er alt afgørende 
for at bære klubbens mange aktiviteter og arrangementer igennem til stor glæde for 
os alle. 
 
Haller og anlæg 
I løbet af sommeren 2013 fik vi installeret nyt belysningsanlæg i Scanomat Hallen. 
Anlægget er baseret på LED-lyskilder, hvilket er med til at holde energiomkostnin-
gerne på et acceptabelt niveau. Næste store renoveringsprojekt er udskiftning af be-
lysningsanlægget i Amokka Hallen. Bestyrelsen sigter mod, at dette arbejde kan 
gennemføres i sommerferien 2014.  
 
Taget på Amokka Hallen har gennem mange år været en stor udfordring på grund af 
vandindtrængning. I sensommeren 2013 er en ca. 60 defekte tagplader samt hele 
tagrygningen udskiftet, hvilket har afhjulpet en stor del af problemet.  
 
Udfordringer 
Elite- og turneringstræningen er fortsat en stor udfordring. 
 
Klubbens økonomi sætter beklageligvis en naturlig begrænsning for hvor ambitioner 
og evner kan mødes.  
 
Området har, også i dette år, været et stort og tidskrævende samtaleemne - også i 
bestyrelsen. I virkeligheden det mest tidskrævende område af alle i HRT.  
 
Vi har i år forsøgt, via en udskiftning af trænerne, at forbedre kvaliteten i vores træ-
ningstilbud. Da aftalen blev indgået med de nye trænere var det med en forventning 
om at opnå både en forbedret økonomi og kvalitet.  
 
Imidlertid lykkedes vi ikke.  
 
Afledt heraf, har vi valgt at overdrage flere opgaver til HRT`s administration således 
at tilbagevendende opgaver i forhold til forbund/union, tilmeldinger osv. fremover i 
højere grad vil blive varetaget af administrationen, hvormed trænernes administrative 
opgaver primært kommer til at handle om det sportslige.  
 
Samtidig arbejdes der på at omstrukturere elite- og turneringstræningen, så klub-
bens ressourcer anvendes bedst muligt og at sammensætningen af spillere på træ-
ningen afspejler klubbens sportslige målsætning. 
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Gennemgående har det desværre været således, at dette område har krævet langt 
den overvejende del at bestyrelsens opmærksomhed, hvilket ikke er holdbart i frem-
tiden da området, om end det er vigtigt, kun tegner mindre end 0,5 % af klubbens 
medlemmer. 
 
Derfor at ambitioner til trods, er det vigtigt at udmelde en realisme omkring hvad 
HRT i virkeligheden er i stand til at tilbyde spillerne med udgangspunkt i vores be-
grænsede økonomi.  
 
Fremtiden 
Bestyrelsen anbefaler at klubben styrkes via udvalgene. I fortsættelse af udarbejdel-
sen af en “hvidbog” der beskriver alle klubbens områder, skabes der oversigt over de 
enkelte udvalgs indhold og arbejdsopgaver.  
 
Med udgangspunkt heri, søger vi frivillige som vil være med til at udvikle HRT. 
 
Udover at det straks vil forøge aktiviteter og tilbud i HRT, så vil det også medvirke til 
en mindre byrde for vores ansatte. 
 
Vi anbefaler at bestyrelsens sammensætning bliver repræsentativ i forhold til klub-
bens hovedaktiviteter, hvorfor vi foreslår følgende udvalg: 
 

• Senior aktivitetsudvalg. 
• Junior aktivitetsudvalg. 
• Holdudvalg – både junior, senior og veteran.  
• Turneringsudvalg.  
• Træningsudvalg (til afløsning af eliteudvalget).  
• Info / kommunikationsudvalg.  
• Forretningsudvalg.  

 
Det er vores målsætning at udvalgene skal virke med hensyntagen til både drift-
mæssige, sociale og økonomiske forhold. Det er bestyrelsens holdning, at bredden i 
udvalgene vil sikre, at der på alle væsentlige områder i klubben, vil blive ydet en ind-
sats.  
 
Af andre væsentlige forhold som bestyrelsen skal adressere I den kommende perio-
de er: 

• Samarbejde med Hørsholm Kommune, herunder tilskudsordninger.  
• Idrætsparkens udvikling og HRT`s position heri. 
• Ombygning af Cafe, shop og kontorer. 
• Udvikling af medlemsfremmende aktiviteter.  
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Økonomien 
Tennisklubben opnåede i 2012-2013 et overskud på kr. 93.299 mod kr. 70.344 for 
året før.   
 
På indtægtssiden viser medlemskontingenter og baneleje en stigning netto på kr. 
22.009 fra 3.425.611 i 2011/2012 til kr. 3.447.620 i 2012/2013. Heraf udviser med-
lemskontingenter et fald på kr. 109.671 fra kr. 1.816.414 i 2011/2012 til kr. 1.706.743 
i 2012/2013. Baneleje er modsvarende steget med kr. 131.680 fra kr. 1.609.197 i 
2011/2012 til kr. 1.740.877 i 2012/2013.   
 
På udgiftssiden viser resultatet af cafédrift, drift af haller, klubhus og udendørsbaner 
efter fradrag af vedligeholdelsestilskud fra Hørsholm Kommune en stigning i netto-
udgifterne hertil på kr. 222.887 i forhold til sidste år, mens udgifter til tennisklubbens 
administration og sekretariat er lidt over sidste års niveau.  
 
Ved bedømmelsen af tennisklubbens afholdte udgifter til drift af haller, klubhus og 
udendørsbaner henvises til regnskabets note 17 og 18, hvoraf fremgår, at der i 
2012/2013 herudover er afholdt udgifter til renoveringsarbejder for kr. 1.929.647 (no-
te 17) og energiudgifter for kr. 1.071.944 (note 18), som fuldt ud er finansieret af 
Hørsholm Kommune og derfor udgiftsneutralt for tennisklubbens drift.   
 
Resultat til dækning af sportsaktiviteter (træningsaktiviteter, stævneaktiviteter og an-
dre klubaktiviteter mv.) viser på denne baggrund et fald på kr. 224.077 fra kr. 
627.459 i 2011/2012 til kr. 403.389 i 2012/2013. 
 
Det samlede resultat af udgifter til sportsaktiviteter viser et fald på kr. 325.272 fra kr. 
649.471 i 2011/2012 til kr. 324.199 i 2011/2012. Heraf tegner resultatet af trænings-
aktiviteterne sig for et fald på kr. 115.559 fra kr. 403.544 til kr. 287.985, som kan 
henføres til en bedre balance mellem indtægter og udgifter, mens resultatet af stæv-
neaktiviteter, andre klubaktiviteter, udvalgsudgifter samt udgifter til unionskontingen-
ter samlet set viser et fald på kr. 62.778.  
 
Aktivitetstilskud fra Hørsholm Kommune er øget med kr. 71.155, som væsentligst 
skyldes en stigning i tilskudssatsen pr. juniormedlem i forhold til året før. Opnået 
sponsorstøtte brutto er på niveau med sidste år. Sidste års sponsorindtægt blev re-
duceret med afholdte udgifter afledt af sponsoratet.  
Årets resultat anses af bestyrelsen som tilfredsstillende og foreslås overført til konso-
lidering af tennisklubbens egenkapital, som herefter kan opgøres til kr. 646.122 pr. 
31. august 2013.  
 
Årsregnskabet og forslaget til disponeringen af årets resultat indstilles på denne 
baggrund til generalforsamlingens godkendelse. Bestyrelsen har fortsat fokus på en 
tæt overvågning af tennisklubbens økonomi, herunder udviklingen i medlemsgrund-
lag, rammerne for tennisklubbens virksomhed og afviklingen af sportsaktiviteter. 
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Sportslige resultater 
Rent sportsligt oplevede HRT nogle fine og nævneværdige lyspunkter i det forgang-
ne år.  
Et flot afviklet UM Inde i HRT bød således på nogle fine resultater, hvor bl.a. favorit-
ten Sofie Bjerringgaard kæmpede bravt i finalen og vandt guld i U14 DS samt bronze 
i U14 DD. I U16 DD og U18 DD formåede både Anna Emilie Kofoed og Frederikke 
Aaes også at vinde bronze.  
 
På den allersidste dag kom der også en glædelig overraskelse, da Olivia Parsholt 
Beck ryddede bordet og tog guld i Tennis10 Mesterskaberne – som er et slags uoffi-
cielt UM for spillere i U10 og U8.  
 
Senere på sæsonen - nærmere bestemt til UM Ude i HIK - var der igen flere HRT’ere 
der slog til. På nogle skønne og solrige dage i HIK lykkedes det således henholdsvis 
Mathilde Tranberg at vinde bronze i U14 DS og Walther Vitus Bech Sørensen at vin-
de guld i U14 HD. I U12 stod Ida Hasselbalch for en endnu en flot overraskelse ved 
at vinde bronze i U12DS.  
 
Nogle af HRT’s bedste i U8 viste også flotte takter i Tennis10 turneringen, hvor både 
Valdemar August Krapper og Sarah Suljadzic flot vandt bronze. 
 
I DH junior holdturneringen kvalificerede U16 pigerne sig til slutspillet i HRT, hvor de 
på fornem vis vandt sølv. På holdet deltog Frederikke Svarre (udlånt fra Hillerød), 
Anna Emilie Kofoed, Mia Schmidt Jørgensen samt Julie Højsgaard. 
HRT’s U14 piger fik ligeledes spillet sig frem til slutspillet, som blev afholdt i Esbjerg, 
hvor de vandt bronze. På holdet deltog Olga Helmi, Mathilde Tranberg, Stella Lie-
berknecht, Cecilie Højsgaard, Sofie Hasselbalch, Sandra Ekmann samt Josephine 
Linde Tandrup.  
 
I 2013 indførte Dansk Tennis Forbund, at der nu også skal spilles JuniorGPS for 
U12, U14 samt U16/18. JuniorGPS dækker over 6 turneringer henover året, hvoraf 
de to af dem er henholdsvis UM Inde og UM Ude.  De otte bedste drenge og piger 
for hver alderskategori kvalificerer sig til Junior GPS Masters Finalen i midten af de-
cember, hvor der kæmpes om at slutte året bedst. 
Følgende HRT spillere har kvalificeret sig til GPS Masters Finalen: Mathilde Tran-
berg (U14), Walther Vitus Bech Sørensen (U14) samt Elena Jamshidi (U12). 
Ydermere har junior landsholdstræneren været på besøg i HRT i forbindelse med at, 
der skal udtages landshold til EM, som spilles i januar måned. Selvom intet er sik-
kert, så håber vi på det bedste. 

På veteransiden har HRT også haft nogle bemærkelsesværdige resultater. Ved DM 
Inde for veteraner, der fandt sted i Rundforbihallen i marts måned, blev det til medal-
jer til både Benedikte Braae, Lis Ramberg Beyer, Karen Lybye, Susanne van Deurs, 
Elsebeth Schønau, Bernhard Frederiksen og Birthe Geismar.  
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Ved veteran DM Ude i Års blev der igen hentet medaljer til HRT. Det blev til 2 x guld 
til Benedikte Braae i henholdsvis DD 60+ og MD 60+. Derudover blev Benedikte 
Braae også nordisk mester i DD 60+.  

Stort tillykke til alle HRT’s finalister og vindere! 

Alt i alt har vi i HRT haft nogle fine sportslige resultater - men det er målsætningen, 
at vi fremover skal gøre det endnu bedre. Vi skal have bragt HRT tilbage i den 
sportslige superliga. Udover et styrket set-up for vores træning så vil det også kræ-
ve, at vi bliver bedre til at profilere os på den danske tennisscene. 
 
Derfor er det også særdeles glædeligt og et stort skridt på vej i den rigtige retning, at 
det lykkedes HRT at blive vært for Danmarks Davis Cup-kamp mod Cypern i februar 
2014. Vi håber, at rigtig mange HRT’ere vil bakke op omkring denne event, så vi kan 
få synliggjort, hvorfor HRT er Danmarks bedste sted at spille tennis. 
 
 
Aktiviteter for seniorer  
2012/2013 har været et travlt og dejligt år med mange aktiviteter for klubbens med-
lemmer, som ikke kunne have fundet sted uden aktivitetsudvalget, som leverer en 
kæmpe indsats. Udvalget består af Lisbeth Thomsen, Dorthe Thies, Elin Steinø, An-
ne Nardi, Jan Hassing, Karen Lybye, Bent Møller samt formand Elsebeth Schønau. 
Samtidig skal personalet også have tak for deres indsats i forbindelse med turnerin-
ger og aktiviteter: Annette, Abdel, KEK, Carsten, Thomas, Ole, Michael samt Zahida 
fra cafeen.  

 
Et udpluk af årets mange aktiviteter: (læs mere på klubbens kommende hjemme-
side!) 
 
Drop-in  

•  Fire Drop-in’s for A-spillere.  
•  Fredagsdrop-in’s m/ spisning.  
•  Faste Drop-in’s ude og inde flere gange pr. uge året rundt.  

 
Turneringer: 

•  To åbningsturneringer i april og maj og en ved opstart af indendørssæsonen i 
oktober.  

•  Hyggeturnering i oktober  
•  Fredags- efterårsturnering i oktober m/ middag. 
•  Fredagsturnering den 9. november kl. 18.00 – 20.30 m/ buffet 
•  To juleturneringer i december måned.  
•  Holddag den 25. august for 9 hold og 8 stillede op til kamp mod hinanden. 

Stort tillykke til veteran 35+ med sejren – dejlig middag senere for 64 med-
lemmer 

•  Klubmesterskaber afholdt fra den 7. september til den 22. september med 
klubmiddag for 62 medlemmer – tillykke til vores Klubmestre 2013. 
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•  Tennis/ bridge-turnering i februar.  
•  Grillturneringer i juni og august. 
•  Tirsdagsturneringer i sommersolen på terrassen for alle 
•  Ladies Cup den 14. juni som venskabsturnering – 16 damer 
•  Fredagsturnering den 22. marts m/ buffet 

 
      Træning 

•  Træning for Golden Age-holdet med Morten Plougmann  
•  Træning for motionister og A-spillere i november.  
•  Seniorcamp med Morten Plougmann i februar.  
•  Seniorcamp med Carsten Kraghede og Ole Monberg i juni. 

 
Andre arrangementer 
•  All Night Long i november kl. 18.30, med tennis, middag og underholdning. 

Temaet var denne gang ”Tyrolerfest”.  
•  ”Q-tennis” i oktober og november med efterfølgende frokost i cafeen.  

 
 
Aktiviteter for juniorer 
Juniorudvalgets arbejde det forgangne år har primært drejet sig om junioraktiviteter. 
Der har været nogle spændende og sjove aktiviteter og der er også en del planlagte i 
denne kommende vintersæson.  
 
Deltagerantallet til vores aktiviteter er stærkt stigende, hvilket er rigtigt dejligt. Vi vil 
meget gerne se flere af vores turneringsspillere og elitespillere til arrangementerne, 
men har forståelse for, at de i forvejen har mange tennisaktiviteter og turneringer. Så 
det er svært, men vi kæmper videre! 
 
Formålet med aktiviteterne er at øge det sociale sammenhold i klubben på tværs af 
alder og tennis niveau. Vi vil gerne give vores 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 er et netop overstået Hallo-
ween arrangement, hvor der var 28 børn, til tennis med mange fantastiske udklæd-
ninger. 
 
I sommer har vi haft en løbende sommerboldturnering, hvor det galt om at spille flest 
gange med sine tennisvenner, som så blev kvitteret med 100 points pr. gang. Og der 
blev godt nok spillet. De mest aktive fik hhv. 5000 og 5900 points. Det har også vist 
sig på resultat siden. Nogen af de aktive piger, klarede sig efterfølgende rigtig flot i 
klubmesterskaberne og nu også i individuelle turneringer. 
 
I slutningen af udendørssæsonen var der igen klubmesterskaberne, som sluttede 
med en finaledag med efterfølgende middag og præmieoverrækkelse. Der var en flot 
deltagelse, men vi kunne godt ønske os, at der var lidt flere der melder sig. Både de  
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bedre spillere, men også nogle af dem der ikke spiller så mange turneringer, da der i 
flere af rækkerne også er en B-række. 
 
I april var der som de fleste ved lærerlockout. Den udnyttede juniorudvalget og træ-
nerne til at spille lidt tennis, da der blev arrangeret lockouttræning og løbeturer et par 
gange i løbet af april. I den kommende vintersæson er der også planlagt nogle 
spændende aktiviteter for vores juniorer og vi håber at se rigtig mange. Både Play & 
Stay-, turnerings- og elitespillere i alle aldre. 
 
Juniorudvalget arrangerer det traditionsrige Julebingo d. 6. december, med mange 
gode og flotte præmier.  
 
Trænerne holder igen juleafslutning for alle juniorer, der er på træningen som sluttes 
af med æbleskiver og hygge. 
 
I forbindelse med juleferien og vinterferien, vil der igen i år være træningscamp, med 
træning fra kl. 9:00 – 16:00 i hhv. 3 og 2 dage. 
 
D. 25. januar er der pizza tennis og D. 23. februar laver vi et pigearrangement. 
Hvis tilmeldingen tillader det, vil vi lave et tennis sleepover arrangement fra lørdag 
eftermiddag til søndag formiddag d. 29.3 + 30.3 
 
Igen i år har er HRT tilmeldt Børnehjælpsdagen julelotteri salg. 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. 
og de 8,50 kr. vil gå til klubbens juniorarbejde. De er også til salg her til aften og jeg 
håber at rigtig mange af jer vil købe nogle lodder her til aften. 
Det er vores generelle opfattelse, at vi har en meget engageret forældregruppe, der 
gerne vil bidrage til, at deres børn får en god oplevelse. Vi vil fortsætte arbejdet med 
at få inddraget så mange frivillige kræfter som muligt til, at hjælpe med aktiviteter for 
børnene. Og der skal hermed lyde en opfordring til, at flere forældre gerne må mel-
der sig på banen. 
 
Tak til alle spillere, forældre, trænere og idet hele taget alle frivillige. 
 
 
Turneringsaktiviteter i HRT 
Endnu et aktivt år med mange turneringer på HRT’s enestående anlæg. 
 
Igen i 2012/2013 har HRT lagt baner til mange turneringer i årets løb, to internationa-
le turneringer, hver med deltagere fra mere en 20 nationer, et UM i påsken samt 
mange SLTU vinter tour turneringer i vinterens løb, til stor glæde for mange af klub-
bens spillere. 
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Kystmesterskaberne 2013 havde mere end 500 deltagere, fordelt på 15 nationale 
rækker samt 4 internationale single rækker og 4 internationale double rækker. Kyst-
mesterskaberne er en af de mest traditionsrige turneringer, med mere end 60 år på 
bagen, og derfor en vigtigt markering af HRT på tennislandkortet. 
 
Igen i 2013 lagde HRT i påsken baner til DTFs Ungdomsmesterskaber for juniorer. 
UM-udvalget havde i år taget Facebook i brug for at skabe ekstra hype omkring UM i 
HRT. Der var arrangeret konkurrencer af forskellig art og det hele kulminerede ons-
dag aften, hvor det danske herre og dame landshold under ledelse af Kenneth Carl-
sen lagde vejen forbi HRT, og viste hvordan der skal trænes hvis man vil noget med 
sin tennis, ligesom der var mulighed for at UM deltagerne kunne spille en double 
med landsholdsspillerne. UM 2013 blev med udvidelsen til også at omfatte U10 ten-
nis mesterskaberne det største UM til dato. 
 
Til afvikling af de mere end 550 kampe havde vi stor glæde af en lille IT-applikation 
der gjorde det muligt online i begge haller at se hvem der spillede på banerne, samt 
hvilke spillere der var de næste der skulle i aktion. 
  
Tilskuermæssigt var der igen i år mange tilskuere under turneringen. På finale dagen 
var bane 3 overdækket og der var sat tilskuertribuner op langs bane 2 og 4, og mere 
en 300 var mødt op for at se finalerne 
 
En stor tak til de mange frivillige som var med til at gøre mesterskaberne til den ten-
nisbegivenhed, som et Danmarksmesterskab skal være; en oplevelse for spillere, 
trænere og tilskuere. HRT ligger igen i 2014 baner til Ungdomsmesterskaberne i på-
sken. 
 
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. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Jan Nygaard 

 
C 


