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Formandens beretning for 2015/2016 
 
 
 
 
Kære medlemmer 
 
Den ordinære generalforsamling besluttede i november 2015 at genvælge mig som for-
mand for en bestyrelse på 6 medlemmer, heraf to nyvalgte medlemmer. 
 
Bestyrelsen blev genvalgt ud fra bestyrelsens og min præsentation på den ordinære ge-
neralforsamling i 2014 suppleret med tiltag, som bestyrelsen havde eller ville gennemføre 
for at genetablere glæden i alle HRT’s medlemsgrupper og højnelse af den tennismæssi-
ge standard.  
 
Bestyrelsen har gennemført de fleste af vore daværende målsætninger og arbejder flit-
tigt på at videreføre udviklingen af HRT med nye initiativer.  
 
Klubchef 
 
Morten Plougmann er som klubchef blevet afløst af Michael Finne, som i en periode for-
inden havde bistået Morten i administrationen. Michael Finne udtrådte samtidig af HRT’s 
bestyrelse.  
 
Bestyrelsen er overbevist om, at Michael Finne er den helt rigtige klubchef, idet han gen-
nem sit venlige væsen forstår at forene medlemmernes mange ønsker til administrationen 
og en effektiv ledelse heraf. Bestyrelsen håber, at Michael Finne vil fortsætte som klub-
chef i mange år.  
 
Café Amokka 
 
Anette opsagde sin forpagtningskontrakt med HRT i foråret 2016. Hun blev afløst af Git-
te Faurholt, som desværre ikke så sig i stand til at drive caféen med de åbningstider, som 
HRT’s medlemmer ønsker.  
 
Efter en turbulent periode har HRT indgået aftale med KozyKitchen med Lotte og Ulrik 
som ledere. Vi er rigtig glade for samarbejdet, som Lotte og Ulrik har lagt deres fulde 
hjerte i at udvikle på den bedst tænkelige måde. Det er vigtigt, at alle klubbens med-
lemmer gør brug af KozyKitchens udbud, herunder nyder den dejlige mad og drikke.  
 
Aktiviteterne i caféen er på alle måder stigende, og det ser ud til, at HRT også på den 
front er på rette spor. 
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Træningen 
 
HRT har flere medlemmer tilknyttet træningen end gennem de sidste mange år. Det 
gælder såvel tennisskolen, ungdomstræningen, elitetræningen og seniortræningen for 
begyndere og øvede.  
 
For ungdommen er der etableret et træningsniveau kaldet TopElite, hvor HRT’s bedste 
ungdomsspillere har mulighed for at opnå en endnu mere målrettet træning end hidtil 
med færre spillere på banen. Initiativet er gennemført med vores dygtige tyske træner 
Sönke Capell, der støttes af HRT’s velkendte og dygtige trænerstab.  
 
 
PlaySight 
 
HRT anskaffede som den først tennisklub primo 2015 to PlaySight-systemer til udvikling 
af træningen og af alle HRT’s medlemmers tennisspil. Det er fortsat gratis at anvende 
systemet og HRT’s medlemmer kan efter endt træning sidde hjemme i sofaen og følge 
sig selv samt statistikkerne for gennemførelsen af tennislektionen. Medlemmerne bruger 
ikke systemet i det forventede omfang, hvilket bestyrelsen vil råde bod på ved at gen-
nemføre nye lektioner for medlemmerne, så de kan blive fortrolige med de uudtømmeli-
ge muligheder PlaySight indeholder.  
 
Skolereformen 
 
Trænerteamet tilgodeser i videst muligt omfang den forlængede skoletid for mange af 
HRT’s ungdomsmedlemmer. Herudover er der oprettet træningsmuligheder i weeken-
den, og HRT har gennemført flere tenniscamps i weekenderne.  
 
Der er i dag tilmeldt 260 til tennisskolen, hvilket er 80 mere end ved sæsonens start i 
2015. Også træningen indenfor de forskellige voksenkategorier har haft en meget bety-
delig forøgelse af tilgangen.  
 
Team Hørsholm 
 
HRT har igen søgt Team Hørsholm om tilskud til elitesatsningen for ungdomsspillerne.  
 
Team Hørsholms bestyrelse udgøres af borgmester Morten Slotved, Annette Wiencken, 
repræsentanter fra kommunalbestyrelsen i øvrigt, Karsten Aabrink og Henrik Grønfeldt-
Sørensen.  
 
Michael Finne og jeg forelagde grundlaget for HRT’s ansøgning for bestyrelsen, der her-
efter besluttede at støtte HRT med kr. 75.000 forudsat at HRT gennemfører den elitære 
satsning, herunder at der i tilknytning til HRT bliver etableret et tennisakademi. 
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HRT takker for tildelingen af støtten og glæder sig over den fortsatte gode dialog med 
Team Hørsholm.  
 
Sponsorer 
 
Bestyrelsen har haft en god dialog med HRT’s virksomhedsmedlemmer og en række er-
hvervsvirksomheder om indgåelse af sponsorater i form af partneraftaler. HRT har med 
glæde indgået partneraftale med følgende partnere: 
 
Daniel, BMW, Jan Nygaard, Vinfirmaet Otto Suenson, Toyota Danmark, True North, 
Paustian, Morsø, Yonex, DGE Totalentreprise ApS, Scanomat, Brønnum, Virum-
Installation, Grøn IT, Keks Corner, Eva Frellsen og Horisont Rejser. 
 
Sponsoraterne har ført til en betydelig sponsorindtægt i det forløbne år på mere end kr. 
400.000.  
 
Yonex har overtaget Babolats rolle som HRT’s klubsponsor i foråret 2016. Samarbejdet 
mellem Yonex og HRT har vist sig meget frugtbart.  
 
Fitnessrum 
 
HRT har i foråret 2016 som bebudet på sidste års ordinære generalforsamling indrettet et 
fitnessrum til gratis brug af alle HRT’s medlemmer. Fitnessrummet er finansieret af Pre-
ben Hansens Mindelegat og Solarfonden. Hvis HRT’s medlemmer har behov for en in-
struktion i anvendelse af træningsinstrumenterne, kan dette aftales med administratio-
nen. 
 
Massage 
 
HRT har indgået aftale med Poul Munch, som tilbyder HRT’s medlemmer massage efter 
nærmere aftale. HRT’s medlemmer opfordres til at gøre brug af denne service, der er et 
vigtigt element i udviklingen af enhver tennisspiller.  
 
Sportsl ige resultater 
 
HRT har gennem det sidste år opnået de bedste tennisresultater i rigtig mange år. HRT’s 
ungdom har opnået flottere resultater end længe kronet med et Danmarksmesterskab til 
Mathilde Tranberg, og HRT’s 1. hold indenfor såvel kvinder som herrer har opnået sølv-
medaljer ved udendørs holdmesterskaberne. Tillykke til alle der har bidraget til disse re-
sultater omfattende såvel de udførende som de støttende kræfter.  
 
Akademi 
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Under HRT’s ordinære generalforsamling i 2014 præsenterede jeg bestyrelsens visioner 
om at etablere et tennisakademi med tilknytning til HRT. Jeg oplyste, at det var tanken, 
at akademiet skulle etableres som en selvstændig enhed, der skulle leje baner af HRT, og 
at akademiets spillere skulle være medlem af HRT. Det gentog jeg under den ordinære 
generalforsamling i 2015.  
 
I sommeren 2016 opstod der mulighed for at etablere et tennisakademi, idet der blandt 
Danmarks bedste tennisspillere var flere, der viste interesse herfor og ansættelse af en 
elitetræner i form af Theirry Gaurdiola blev mulig. 
 
Da der skulle smedes mens jernet var varmt, besluttede Michael Finne og jeg, at vi ville 
stifte North Stars Tennis Academy ApS (NSTA) forudsat, at akademiet kunne opnå enig-
hed med den øvrige bestyrelse i HRT om akademiets vilkår for køb af indendørs baner 
m.v. 
 
Under et bestyrelsesmøde den 16. august 2016 præsenterede Michael Finne og jeg 
grundtankerne for, hvordan NSTA skulle drives og fungere i samhør med HRT. Jeg be-
mærkede, at Michael Finne og jeg indtil videre skulle være ejere af det anpartsselskab, 
som NSTA skal drives i. Jeg præciserede, at vi derfor var inhabile til at deltage i bestyrel-
sens beslutning om ethvert forhold, hvor HRT og NSTA har eller kan have modsat rettede 
interesser. På dette grundlag præsenterede jeg forslag til de hovedpunkter, der skulle 
indgå i aftalen mellem HRT og NSTA. Priserne på leje af indendørs baner blev gennem-
gået, og medlemsprisen for spillernes medlemskab i HRT blev foreslået.  
 
Michael Finne og jeg forlod mødet, således at den resterende bestyrelse kunne drøfte 
forslaget.  
 
Efter drøftelse og overvejelse i bestyrelsen blev der efter en tilpasning af vilkårene opnå-
et enighed om aftalen med NSTA. Hele bestyrelsen tiltrådte dette.  
 
Referatet af forløbet i bestyrelsen er fremlagt i forbindelse med HRT’s ekstraordinære 
generalforsamling den 6. september 2016. Det kan læses på HRT’s hjemmeside. Den 22. 
august 2016 anmodede Elin Steinø om, at der blev afholdt en ekstraordinær generalfor-
samling, hvor generalforsamlingen pålagde bestyrelsen ikke at indgå aftaler af nogen art 
som nærmere defineret herunder med NSTA.  
 
Forslaget blev ikke vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling.  
 
Bestyrelsen indledte herefter forhandlinger med Michael Finne og mig om den endelige 
aftale mellem HRT og NSTA. Aftalen, der løber i 3 år, er herefter tiltrådt af parterne. Den 
kan rekvireres i forbindelse med generalforsamlingen på HRT’s kontor.  
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at aftalen med NSTA tilgodeser HRT’s ønsker om etable-
ring af et akademi i tilknytning til HRT. Bestyrelsen anser det ikke for forsvarligt og hen-
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sigtsmæssigt, at HRT driver et akademi, der alene har et elitært formål, og risikoen for 
skiftende bestyrelser og fokusering gør det umuligt eller meget vanskeligt at tiltrække 
spillere, trænere og sponsorer til akademiet. Bestyrelsen er sikker på, at eventuelle inte-
ressekonflikter mellem HRT og NSTA kan og vil blive håndteret på korrekt vis. Nogle 
medlemmers frygt for, at jeg og Michael Finne vil kunne tilsidesætte HRT’s bedste inte-
resse deles ikke af bestyrelsen. Bestyrelsen vil nøje overvåge, at eventuelle interessekon-
flikter løses korrekt. Hvis HRT’s medlemmer ikke har tiltro til, at bestyrelsen er i stand til i 
tillæg til bestyrelsens mange andre opgaver at udføre denne opgave på forsvarlig måde, 
skal generalforsamlingen vælge en anden bestyrelse.  
 
Medlemsaktiviteter 
 
Play´N´Joy udvalget har aflagt særskilt beretning om forløbet af aktiviteterne. 
 
Alle medlemmer opfordres til at komme med forslag til ønsker om nye tiltag.  
 
Padle-tennis 
 
Michael Finne og jeg har haft møde med såvel udbyderen af et padle-tennisanlæg som 
Hørsholm Kommune om en hensigtsmæssig placering af anlægget for enden af Scano-
mat-hallen ved caféen. Der er enighed om denne placering, og kommunen er ved at klar-
lægge, om der er hindringer for etablering af padle-tennisanlægget. Der er ikke anlægs-
udgifter for HRT forbundet med anlæggets etablering.  
 
Adgangsforhold 
 
Jeg har gang på gang præciseret overfor kommunen, at adgangsforholdene under om-
bygningen af hockeyhallen har været utilfredsstillende. Det er langt om længe nu lykke-
des at få åbnet den hidtidige adgang i en indsnævret og ikke helt tilfredsstillende facon. 
Jeg arbejder videre på at forbedre adgangsforholdene. Det må forventes, at etablerin-
gen af den nye hockeyhal på parkeringspladsen foran den eksisterende hockeyhal på ny 
vil besværliggøre adgangsforholdene til HRT. Bestyrelsen vil søge at begrænse generne 
mest muligt.  
 
Kommunalt samarbejde 
 
Ved min tiltræden som formand fik jeg hurtigt indtryk af, at HRT ikke havde nogen stjer-
ner i Hørsholm Kommunes administration. Der er sket ændringer i kommunens medar-
bejderstab, og der er gennem tiden opnået en god dialog mellem HRT’s ledelse og 
kommunen, herunder med borgmesteren. Jeg håber og tror, at denne dialog vil føre til, 
at HRT opnår gode løsninger på de udfordringer, der løbende opstår i forhold til kom-
munen.  
 
Årsregnskab 2015-2016 
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Årets resultat viser et overskud på kr. 19.488 mod kr. 23.617 året før. Balancen pr. 31. 
august 2016 viser samlede aktiver for kr. 6.790.947 mod kr. 7.169.348 sidste år samt 
gæld og hensættelser på kr. 6.032.219 mod kr. 6.430.108 sidste år. Regnskabsårets resul-
tat foreslås fuldt ud overført til egenkapitalen, der herefter udgør kr. 758.728. 
 
Årets resultat afspejler resultatet af HRT’s generelle aktiviteter og af bestyrelsens tiltag i 
årets løb. 
  



7 af 7 

	

 
Tak og bemærkninger 
 
Jeg vil gerne på bestyrelsens vegne takke alle HRT’s medarbejdere for indsatsen gennem 
det sidste år. Bestyrelsen påskønner jeres indsats for at bringe HRT tilbage som Dan-
marks førende tennisklub. 
 
En tennisklub af HRT’s størrelse kræver, at medlemmerne yder en betydelig indsats som 
frivillige til gennemførelsen af alle de opgaver, der udspringer af HRT’s aktiviteter. Besty-
relsen takker alle frivillige for den indsats og entusiasme, der er udvist for HRT.  
 
Nogle af HRT’s medlemmer bruger desværre energien på ukonstruktiv kritik og muggen i 
krogene. Det er ikke udviklende for HRT. Hvis energien blev brugt på konstruktive forslag 
og ideer, kunne HRT udvikle sig endnu hurtigere i den rigtige retning. Administrationen 
og bestyrelsen er altid klar til en dialog. Bagholdsangreb og intriger fører aldrig til det 
ønskede resultat. 
 
Jeg håber, at 2016/2017 bliver året, hvor alle HRT’s medlemmer vil forene kræfterne på, 
at HRT bliver Danmarks førende tennisklub. 
 
Hørsholm, den 4. november 2016. 
 
Flemming Heegaard 


