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Hørsholm, den 24. oktober 2011

                           (formand)                         (næstformand)

Klubbens bestyrelse bekræfter samtidig, at alle indtægter og omkostninger samt alle aktiver og 
passiver er medtaget i årsrapporten, og at der ikke findes andre kautions-, gælds- og garanti-
forpligtelser end de i årsrapporten anførte.

Ledelsespåtegning

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. 

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne.

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. september 2010 - 
31. august 2011 for Hørsholm Rungsted Tennisklub.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. august 2011 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 
1. september 2010 - 31. august 2011.

Det er endvidere vores opfattelse, at formandens beretning indeholder en retvisende redegørelse for 
de forhold, beretningen omhandler.

Michael Nørregaard                   Peter Hasbo                  Dorte Buck Kemp

I bestyrelsen:

Elsebeth Schønau            Christopher Beck
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Påtegning på årsregnskabet

Revisors ansvar og den udførte revision

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. 

Den uafhængige revisors påtegning

Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med vedtægterne. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opret-
holdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver 
et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigel-
ser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regn-
skabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision. Vi har 
udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at 
vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af 
sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor 
konklusion.

Vi har revideret årsregnskabet for Hørsholm Rungsted Tennisklub for regnskabsåret 1. september 
2010 - 31. august 2011, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er 
anført i årsregnskabet. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen 
af risi-koen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes 
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for 
klubbens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede, med henblik 
på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det 
formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af klubbens interne kontrol. En revision 
omfatter end-videre stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om 
de af ledel-sen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede 
præsentation af årsregnskabet.

Til bestyrelsen af Hørsholm Rungsted tennisklub
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Konklusion 

Supplerende oplysninger vedrørende andre forhold

Udtalelse om formandens beretning

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. august 2011 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 
1. september 2010 - 31. august 2011 i overensstemmelse med vedtægterne.

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.

Jan Lundqvist

Den uafhængige revisors påtegning

København, den 24. oktober 2011
ReviPoint A/S

statsautoriseret revisor

Det er på denne baggrund vor opfattelse, at oplysningerne i formandens beretning er i overensstem-
melse med årsregnskabet.

Uden at det har påvirket vor konklusion skal vi bemærke, at klubbens registrering af salg i cafeen 
MatchPoint ikke opfylder lovgivningens krav om løbende registrering.
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”Et hårdt, men godt år”
Overskriften giver et meget rammende billede af den netop overståede sæson. 

Vi er kommet videre på en række vigtige områder, men det har også krævet en stor indsats fra såvel 
personale som bestyrelse, og en del forståelse fra klubbens medlemmer.   

Sidste vintersæson startede som bekendt med lukningen af træningshallen forårsaget af det massive 
skybrud i august 2010. Ved den lejlighed fik vi uden udgifter for klubben udskiftet belægningen til 
et GreenSet hardcourt underlag, som efter lidt tilvænning blev populært hos de fleste medlemmer. 
Driftstabet, som klubben havde i den forbindelse, blev som forventet også dækket af forsikringen 
og såvel medlemmer som gæsteklubber viste stor forståelse for situationen. I forbindelse med 
indvielsen af træningshallens belægning blev der spillet en opvisningskamp mellem den tidligere 
top 10 spiller i verden Magnus Gustafsson og Thierry Guardiola, til stor glæde for de fremmødte 
tilskuere.        
Sidste års beretning rummede en del kommentarer om HRT’s afhængighed af vejrliget, og desværre 
var vejret også med til at sætte sit præg på en del af sæsonen 2010-2011, specielt for personalet, 
men også for bestyrelsen. Vinteren kom tidligt i 2010 og november-december måneder 2010 gav 
store mængder sne på taget i Scanomathallen, som klubchefen, baneinspektøren og det øvrige 
personale brugte mange kræfter på at fjerne. Scanomathallen kunne derfor, stort set uden 
undtagelser, holdes åben på lovlig vis i forhold til det evakueringspåbud, som kommunen pålagde 
klubben i november måned 2009 og som havde rod i nye beregninger for tagets bæreevne. 

Igennem vintersæsonen fortsatte bestræbelserne på at få etableret en løsning og plan for 
forstærkningen af taget i Scanomathallen. Efter grundige konsultationer med ingeniører og 
advokater over vinteren, fik vi indgået en aftale med SEB, som betød, at vi i sommeren 2011 kunne 
lukke Scanomathallen og påbegynde forstærkningsarbejdet. Projektet forløb som planlagt, og 
forstærkningen af taget er sket uden direkte udgifter for HRT, hvilket vurderes klart 
tilfredsstillende. Forstærkningsarbejdet blev færdigt i august måned, således at vi kunne anvende 
september til at få udskiftet underlaget i Scanomathallen til samme type belægning som i 
træningshallen. Aftalen med kommunen har gjort det muligt for HRT at foretage denne udskiftning 
uden at belaste økonomien i klubben.  

Udover at samme underlag i de to haller er et krav i forbindelse med afvikling af større turneringer, 
så har det nye underlag også været et stort ønske fra såvel bestyrelse som mange medlemmer. Med 
udgangen af september måned i indeværende år stod Scanomathallen atter klar til brug med 
forstærket tag og nyt underlag som medlemmer og trænere siden har taget godt imod.  

Formandens beretning
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Økonomien

Årets samlede resultat er et overskud på kr. 103.922, hvilket bestyrelsen anser for tilfredsstillende. 
Årsrapporten indstilles således til Generalforsamlingens godkendelse.

Umiddelbart efter afslutningen af belægningsudskiftningen i Scanomathallen var det atter 
træningshallens tur til forandring. Som led i kommunens bestræbelser på at reducere 
energiforbruget i Hørsholm Kommune, indgik HRT over sommeren aftale med kommunen om 
gennemførelse af et projekt til etablering af fjernvarme i denne hal. Udover energibesparelse til 
gavn for miljøet forventer vi, at det nye varmeanlæg vil bidrage til at gøre træningshallen endnu 
mere attraktiv at spille i. I skrivende stund er omlægningsprojektet i fuld gang med en forventning 
om, at maksimalt én bane er lukket for spil ad gangen. Projektet forventes afsluttet i løbet af 
november 2011.     
Parallelt med de ændringer i HRT’s haller, som blevet gennemført i 2011, har klubben 
implementeret det nye Halbookingsystem fra Globus Data. Implementeringen af systemet giver en 
række styringsmæssige og administrative fordele og en større grad af selvbetjening for 
medlemmerne. På den korte bane vil det nye system give besvær, men de langsigtede fordele 
vurderes mere end at opveje evt. kortsigtede ulemper.      

Lukningen af Scanomathallen over sommeren og i september, fjernevarmeprojektet i 
træningshallen og implementeringen af Halbooking har betydet en del flytninger og aflyste 
kontrakttimer til gene for medlemmerne og merarbejde for personalet, og vi siger alle tak for det 
omfattende arbejde med at sikre afviklingen af sportslige aktiviteter i de ramte perioder. De fleste 
medlemmer er holdt nogenlunde skadesløse og de sportslige aktiviteter har kunnet fastholdes på et 
tilfredsstillende niveau på trods af ombygningerne. 

Med ovennævnte ændringer gennemført over de sidste par år kan HRT’s medlemmer forhåbentlig 
glæde sig over, at klubbens faciliteter nu er på et meget højt niveau. Takket være den aftale, som 
blev indgået med Hørsholm Kommune i 2009, har vi endvidere mulighed for at fortsætte med at 
vedligeholde og forskønne anlæggene i de kommende år.

På indtægtssiden kommer HRT ud af sidste regnskabsår med et plus på godt 500.000 i forhold til 
det  budgetterede. Dette plus skyldes primært større tilskud fra Hørsholm Kommune end 
budgetteret og ikke mindst at træningsindtægterne er steget mere end forventet. Derimod har 
klubben oplevet et lille fald i medlemskontingenter i forhold til sidste års indtægt, men dog på det 
budgetterede niveau. På trods af finanskrisen har klubben været i stand til at øge 
sponsorindtægterne en smule.
På udgiftssiden har der været tale om et fald i træningsudgifterne både ift. budgettet, men også i 
absolutte tal i forhold til sidste år. Alt i alt er den samlede økonomi i træningen derfor væsentlig 
bedre end sidste år og også bedre end budgetteret. På udgiftssiden er baneudgifterne udendørs 
væsentlig større end forventet, hvilket primært skyldes hensættelser til igangværende arbejder.  

Formandens beretning
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Medlemmerne

Personalet

Haller og anlæg  

I løbet af regnskabsåret har HRT trukket på yderligere ressourcer hos Hørsholm Kommunes 
jobcenter, dels af hensyn til caféen, men også for at vedligeholde banerne på Bukkeballevej, som 
sidste år vedligeholdelsesmæssigt overgik til HRT. 

En række ændringer i hallerne har allerede været omtalt tidligere, men herudover har der også 
været flere andre ombygninger og renoveringer i den overståede sæson. Bl.a. er afløbene i 
træningshallen blevet gennemgribende renset med stor effekt. 

På baggrund af oversvømmelsen af træningshallen sidste sæson, fik HRT efter henvendelse til 
Hørsholm Kommune aftalt en nærmere gennemgang af afvandings- og afløbsforholdene omkring 
træningshallen og det ser også ud til, at der er sket væsentlig forbedring af forholdene. 

En gennemgang af udendørsbanerne ved Scanomathallen afslørede ikke overraskende helt 
utilstrækkelige drænforhold for bane 1 til 4, og efter afslutningen af udendørssæsonen har klubben 
påbegyndt en renovering af drænene på disse baner. Herved kan vi få glæde af de nye dræn i den 
kommende udendørssæson.

Formandens beretning

Den 1. oktober 2011 – da HRT indsendte medlemstal til Dansk Idrætsforbund – var HRT 1436 
medlemmer stor. Heraf er 1.323 aktive. Det er et fald på 70 medlemmer i forhold til samme tid 
sidste år. På seniorsiden, har HRT mistet godt 40 medlemmer til 826, mens antallet af 
juniormedlemmer er faldet med 17 medlemmer til 462. Bestyrelsen er i øjeblikket ved at vurdere 
årsagerne til faldet, og i skyggen af finanskrisen følges udviklingen nøje dels af sportslige- og 
aktivitetshensyn, men også af hensyn til en sikring af klubbens fremtidige økonomi.

Den forløbne sæson har været præget af en række ændringer på personaleområdet. Jens Erik 
Dalgaard Jensen valgte efter to år at opsige sin stilling, og klubben har i stedet ansat Thomas 
Skovengaard som klubchef pr. 1/10 2011. Jens Erik Dalgaard Jensen har ydet en stor og dedikeret 
indsats for HRT, som bestyrelsen sagde Jens Erik tak for i august måned. 

Cheftræner John Larsen fratrådte sin stilling i efteråret 2010 og efter nogle omdefineringer af 
ansvarsområderne ansatte HRT Carsten Kraghede som sportschef med ansvar for det samlede 
træningstilbud mm. 

Efter sin tiltrædelse har Carsten arbejdet på at opbygge en endnu stærkere træningsstab og et bedre 
træningstilbud, og det førte efter afskeden med Thierry Guardiola bl.a. til ansættelser af Joakim 
Bengtsson og Bo Thaysen, der begge er store træningskapaciteter. 
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Matchpoint / caféen

Sportslig status 

Senioreliten

Holdkampe 

I det kommende år vil energibesparende foranstaltninger fortsat blive vægtet højt i forbindelse med 
prioriteringen af renoveringsmidlerne fra Hørsholm Kommune.

Bestyrelsen har i den forløbne sæson anvendt en del kræfter på at etablere en bæredygtig 
ordning for driften af caféen. En velfungerende café kan være med til at give klubbens sociale liv et 
kraftigt 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. Vi må desværre konstatere, at vi på trods af to seriøse forsøg i 2010/2011, ikke er lykkedes 
med at etablere en blivende løsning. Bestyrelsen er dog fast besluttet på at arbejde videre for en 
café løsning, hvor klubbens ønsker til åbningstider, sortiment, samarbejde og imødekommenhed 
kan tilgodeses samtidig med, at løsningen også er rentabel for forpagteren. 

Sportsligt har den forløbne sæson været præget af store udfordringer for HRT, hvilket har haft en 
betydelig indvirkning på både hold og individuelle resultater. Til trods for enkelte succeser, så er 
den forløbne sæson overordnet set ikke tilfredsstillende for en klub med en størrelse og traditioner 
som HRT.

Indendørssæsonen 2010 blev spillet i 1. division, da HRT desværre var rykket ud af Elitedivisionen 
året før. Ambitionen for sæsonen var derfor at rykke op i Elitedivisionen igen. HRT viste sig at 
være særdeles suveræne og viste at HRT hører til i Elitedivisionen. 1. holdet vandt alle kampe i 1. 
division og vandt rækken ganske overbevisende.

Klubbens 2. hold bed sig fast i toppen af 2. division og sluttede på en solid 3. plads á point med 
Birkerød på 2. pladsen. Der blev vist høj standard over hele sæsonen. Vort 3. hold havde en hård 
sæson i 3.division og sluttede næstsidst.   

Formandens beretning

HRT har endvidere gennemført en løbende vedligeholdelse af haller, klubhus og baner. Igen i år har 
klubben selv stået for forårsklargøringen og den løbende vedligeholdelse af anlægget på 
Bukkeballevej. Vi håber, at medlemmerne i det kommende år fortsat vil deltage aktivt i at bringe 
anlægget på Bukkeballevej op til en bedre vedligeholdelsesmæssig stand.  
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Individuelt

Junioreliten

Holdkampe

I herresingle havde vi kun Christoffer Kønigsfeldt i hovedrunden og Christoffer måtte desværre 
forlade turneringen efter at have tabt i en lang 3 sæts kamp med 2 tie-breaks i første runde. 

I DTF’s udendørs holdturnering for de bedste juniorer var HRT repræsenteret i de tre rækker U12, 
U16 og U18. HRT havde lavet et fusionshold med Virum-Sorgenfri i U16. Rent praktisk stiller 
klubberne holdene før eventuelle klubskifter. Det betød bl.a., at U12 som der var store 
forventninger til, oplevede at miste to stk. ”top 10” drenge singler inden turneringen startede. 
Således blev målet redefineret til ikke at slutte sidst i puljen, hvilket lykkedes for holdet ved at 
slutte næstsidst.

I udendørssæsonen 2011 var HRT tilbage i Elitedivisionen efter en flot sæson sidste år. Da 
lodtrækningen forelå blev det hurtigt klart, at dette var en sæson, hvor overlevelse skulle sikres 
frem for at spille om medaljer. Vores bedste herresingler var ikke til disposition i starten af 
sæsonen, og vi lagde ud mod de stærkeste modstandere. Af hensyn til udendørssæsonen 2012, blev 
det besluttet at kæmpe for at blive i Elitedivisionen og holdet blev derfor forstærket med 
udenlandske spillere i udvalgte kampe. Det sportslige mål om at blive i Elitedivisionen blev 
opfyldt, men fremover bør vi kunne stille med egne spillere til alle kampe.

Der var store forventninger til 2. holdet om en topplacering i 2. division og en mulig oprykning, 
hvis alt flaskede sig. Desværre oplevede 2. holdet en række sidste øjebliks afbud pga. skader, 
specielt på damesiden. Til trods for disse afbud og dermed afgivne point lå 2. holdet sportsligt 
ganske tilfredsstillende, da DTF valgte at annullere alle resultater og indlede en undersøgelse af 
forløbet. HRT har haft møde med DTF omkring de kampe, der ikke kunne stilles spillere til, og vi 
afventer nu DTF’s beslutning. Da der ikke har været en sportslig gevinst for HRT, har vi henstillet 
til en betinget straf.

3. holdet endte udendørs som nummer fem ud af otte hold i sjællandsserien udendørs, hvilket var en 
fin placering, skader og spillermateriale taget i betragtning.

Individuelt blev det ved senior DM indendørs til en enkelt kvartfinale i DD ved Caroline 
Kønigsfeldt og Isabella Garde Schreiner. Amanda Wessung opnåede endnu engang en flot 
kvartfinaleplads i DS. 
Ved udendørs DM i Hareskov-Værløse 2011 blev det desværre ikke til en gentagelse af de flotte 
resultater på pigesiden fra 2010.

I herredouble klarede Christoffer og Alexander Kønigsfeldt sig flot og nåede semifinalen, hvor de 
tabte en flot spillet kamp til en stærk KB opstilling.

Formandens beretning
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Individuelt 

UM inde: 

U16 DS  Isabel Crenzien Fenger bronze

U16 HD Frederik Ørvad sølv 

U18 DS Amanda Wessung  bronze

U18 HD Hans Lindenberg Stentoft sølv 

U18 DD Caroline Kønigsfeldt, Isabella Garde Schreiner sølv

UM ude: 

U16 DS  Isabel Crenzien Fenger bronze

U16 MD  Frederik Ørvad  sølv

U18 HD Hans Lindenberg Stentoft bronze

U18 HS  Casper Melskens Bronze

U18 MD Casper Melskens Bronze

U18 MD Caroline Kønigsfeldt sølv

Landsholdsrepræsentation

Udover resultaterne i DM og Ungdomsmesterskaberne har der været en række flotte individuelle 
resultater af HRT spillere i såvel danske som internationale turneringer. 

Mange HRT spillere har gennem årene repræsenteret klubben og DTF i en række sammenhænge. 
Den forgangne sæson var ingen undtagelse, idet HRT havde Ulrikke Høyer og Frederik Ørvad i 
U16.

Formandens beretning

U16 holdet var der ligeledes store forventninger til. Holdet levede i det store hele op til disse 
forventninger og nåede flot til slutspillet, men desværre blev det ikke til medaljer. Der var ligeledes 
rigtig store forventninger til U18 holdet, som igennem årene har haft stor succes. I år blev vi 
desværre nødt til at trække holdet fra turneringen, da vi ikke kunne stille hold til flere kampe.

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. 

Denne medaljehøst er overordnet set tilfredsstillende, men udstiller et stort problem for HRT i kraft 
af den manglende top og bredde i de mindre årgange.  
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Elitestatus overordnet  

Desuden har Carsten Kraghede sat ekstra fokus på HRT’s interne fødekæde af talenter. Således står 
HRT nu med Danmarks stærkeste træner set up med fokus på skabelse og identifikation af nye 
talenter i form af Steen Højlo og Carsten Kraghede.   

Overordnet vurderer bestyrelsen, at HRT sportsligt har været særdeles udfordret i det forgangne år, 
men at der nu igen er en god udvikling. Denne udvikling håber vi at kunne aflæse i antallet af 
medaljevindere ved senior DM, UM og landsholdsrepræsentationen det kommende år. 

Det vurderes også, at klubbens elitetræningstilbud igen er på et højt niveau, som kan udvikle 
klubbens talenter til højeste danske niveau. 

Bestyrelsen vurderer, at fastholdelsen og stimuleringen af klubbens elitespillere kan stimuleres 
yderligere, hvorved der opnås en bedre fastholdelse af denne gruppe af spillere i tennissporten og i 
HRT. 

Klubbens talentudvikling i de yngre årgange er blevet betydeligt opprioriteret i det forgangne år. En 
vigtig faktor i denne opprioritering er den kontinuerlige styrkelse af HRT’s tennisskole. Med 
indførelsen af Play & Stay-konceptet er der således kommet yderligere struktur på træningen på 
tennisskolen. Selvom det er bestyrelsens opfattelse, at tennisskolen er blevet styrket, er bestyrelsen 
fokuseret på at trænerne til stadighed arbejder på yderligere forbedringer for at skabe dygtige glade 
spillere, hvilket ikke mindst kan føre til fastholdelse og forøgelse af antallet af medlemmer og 
spillere på træningen.

Formandens beretning

Det har været et turbolent år for HRT. Vi blev kastet ud i en vanskelig situation med cheftræner 
John Larsens farvel i starten af sæsonen. De efterfølgende måneder med usikkerhed omkring 
trænersammensætningen gav desværre uro på spillersiden.

Det var vigtigt for bestyrelsen at sikre, at den fremtidige trænerorganisation matchede klubbens og 
spillernes ambitioner, og de stadigt stigende krav fra klub, spillere og forældre. Således valgte 
bestyrelsen at foretage en større ændring af trænerorganisationen og oprette en sportschefstilling. 

Carsten Kraghede fik stillingen i et hårdt felt af ansøgere og har efterfølgende arbejdet særdeles 
hårdt på at rekruttere trænere til opfyldelse af ambitionerne. Således kom Joakim Bengtsson tilbage 
til HRT som elitecheftræner pr. 1. maj og pr. 1. oktober er Bo Thaysen kommet til som elitetræner. 
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Veteraner og aktivitetsudvalget 

Veteraner 

Guld DD 60+   Lis Ramberg Beyer/ Benedikte Schultz

Guld MD 65+   Lis Ramberg Beyer / Carl Lindegaard Lyngby

Sølv  MD 60+   Benedikte Schultz/ Sven Larsson Dragør

Sølv  HD 65+   KEK / Carl Lindegaard Lyngby

Guld DS 65+    Karen Lybye

Sølv MD 65+   Lis Ramberg Beyer/ Bjørn Bech HIK

Sølv MD 60+   Benedikte Schultz / Sven Larsson Dragør

Bronze DD 60+ Benedikte Schultz / Lis Ramberg Beyer

Bronze DD 60+ Karen Lybye/ Elsebeth Schønau

Bronze DD 65+ Karen Lybye / Susanne van Deurs

Bronze MD 60+ Elsebeth Schønau / Erik Ålborg

I relation til klubbens status som deltager i Elitedivisionen må vi konstatere, at mange af vore 
modstandere fortsat anvender udenlandske spillere, som ikke har træningsmæssig eller anden 
tilknytning til de pågældende klubber. Bestyrelsen har den grundlæggende holdning, at HRT 
primært ønsker sig repræsenteret af spillere som også i det daglige har deres gang i eller omkring 
klubben. Denne holdning har bl.a. haft rod i ønsket om at sikre fokus på den langsigtede 
bæredygtighed af klubbens eliteprogram og talentarbejde under hensyntagen til beskyttelse af 
klubbens økonomi. Holdningen vurderes løbende bl.a. for at sikre, at klubben ikke mister sin 
position som en førende eliteklub i Danmark.              

Danmarksmesterskaberne for veteraner indendørs i Rundforbihallen i marts måned havde 
deltagelse af 15 HRT – medlemmer, og vi fik flotte medaljer med hjem ved:

Danmarksmesterskaber for veteraner udendørs i Faaborg Tennisklub i juli måned blev 
repræsenteret af 7 HRT – damer og de tog 10 medaljer med hjem – en skøn uge i en velorganiseret 
og dejlig tennisklub.

Dameturneringerne for HRT - veteraner er rigtig gode og med stor tilmelding. Nogle år inviterer 
vi andre damer og andre år kan vi selv besætte turneringerne.

Q – tennis for veterandamer fra andre klubber er altid et tilløbsstykke og foregår i HRT ca. fire 
gange pr år. Det er en DTV aktivitet, som er godt styret af Karen Lybye.

Formandens beretning

Side 11



 
 

Aktiviteter for seniorer

Paulettes træning af drop-in spillere blev en tilbagevendende succes mandag morgen og en stor 
tak til Paulette for hendes inspirerende træning.

Foredrag ved Lisbeth Lausen med tema : ” Hvordan bliver jeg en bedre tennisspiller ” var 
interessant og gav stof til eftertanke for de fleste.

Frivillige malede vores bænke på terrassen en varm sommerdag – tusind tak.

Standerhejsning den 4. maj med formandens tale samt spil på 12 baner og senere 50 til Pouls grill 
var super godt. Tennis/ bridge for torsdagsspillere i maj var ligeledes populært .

Holddag i august med deltagelse af 8 hold blev en succes og vores dygtige 35 + veteranhold fik en 
flot førsteplads. Der var tilmeldt 56 spillere og 52 blev til en dejlig buffet. Vi vil gentage denne 
aktivitet til næste år, da det styrker det sociale element i HRT.

HRT`s bridgeaften hver onsdag i indendørssæsonen er et godt tilbud til medlemmerne og 
dygtigt ledet af Bent Møller. 

Drop-in udendørs foregik på mandage, tirsdage, onsdage og fredage og som noget nyt havde vi 
også indslusnings drop-in om tirsdagen.

Drop-in indendørs foregår på mandage, onsdage og fredag formiddag og fredag eftermiddag. 
- Vi har som noget nyt inddelt dagene i spillestyrke, så alle får mere lige kampe. Alle Drop-in dage 
er styret af udvalgsmedlemmer og de gør det rigtig godt. Det er ikke altid nogen nem opgave.

Tirsdagsturneringer udendørs samt grillturneringer var hyggelige og velbesøgte.  
Fredagsturneringer indendørs var altid velbesøgt og stemningen super. -  Afslutningsturnering 
for 42 spillere med frokost og et besøg af ”Hendes Majestæt Dronningen”, som holdt en sjov tale 
for tennisspillerne.

2 juleturneringer, hvor den ene var onsdag formiddag med deltagelse af 38 spillere på 9 baner 
med julebuffet og fredag aften med deltagelse af 22 spillere på 5 baner med efterfølgende ” 
Hassings julequiz” og julebord.

Nytårsturnering uden cafe, men med en sandwich og champagne blev trods alt en succes pga. det 
gode humør. Damedoubleturnering m/fast makker samt mixturnering m/ fast makker blev 
overtegnet efter kort tid. Vintermixturnering m/ Jans suppe blev et hit og bliver gentaget i det nye 
år.

Formandens beretning

Side 12



 
 

Medlemsaktiviteter
Seniorhold
Hold 4 Holdkaptajn Michael Rasmussen
Ude 

Inde 2009/10 Serie 1 puljevinder
Inde 2010/11 Sjællandsserien 

Hold 5 Holdkaptajn Michael Dam
Puljevinder
Nr. 4 i puljen

Herrehold Holdkaptajn Lucas Hjorth
Nr. 6 i puljen.
Nr. 6 i puljen 

Veteran 35+ Holdkaptajn Jesper Nørregaard
Sjællandsmester pulje og serievinder

Veteran 40/45+ (Samme hold som Veteran 35+)
Sjællandsserien nr. 5 i puljen
Sjællandsserien

Veteran 50/55+ Holdkaptajn Ditlev Eriksen
Sjællandsserien nr. 4 i puljen

Motionisthold: 

M1 Holdkaptajn Gunnar Martens. (Indtil 2010, Ulrich Tessum)
nr. 3 i puljen

M4 Holdkaptajn Anne Scheel Fich. (Indtil 2010, John Petersen)
nr. 8 i puljen 

(Holdene har nummer efter den rækkefølge de er startet i, ikke efter 
styrke.)

Kategori 1 Pulje A 

Kategori 1 Pulje B 

Inde 2009/10 Serie 1
Inde 2010/11 Serie 1

Ude 2009/10 Serie 1

Inde 2009/10
Inde 2010/11

Ude 2009/10

Tak til hele det flittige aktivitetsudvalg for mange gode møder og dejlige timer på banen. Desuden 
tak for godt samarbejde med Annette, Poul, Kek, Bent og Abdel. Tak også til de medlemmer, som 
har sponsoreret præmier til vores aktiviteter. Tak til vores medlemmer, som har støttet op om de 
forskellige aktivitetstilbud.

Sjællandsserien, nr. 7 i puljen (men rykker ned pga. 3 holdets 
nedrykning)

Ude/Serie 3
Inde 2009/10 Serie 1
Inde 2010/11 Serie 1

Ude/Serie 1

Formandens beretning
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M3 Holdkaptajn Hans Marquardsen
nr. 4 i puljen

M2 Holdkaptajn Anker Tune
nr. 7 i puljen

Golden Age: Holdkaptajn Lisbeth Thomsen
Puljevinder, ubesejret med 12 p.

Juniorudvalget  

I den kommende vintersæson planlægger vi med, at der for alvor kommer gang i aktiviteterne.

Det årlige julebingo bliver i år afholdt torsdag d. 8. december, hvor vi håber at se mange af jer.

I den forgangne indendørs- og udendørssæson har der igen været nogle spændende og sjove 
aktiviteter. Vi havde valgt at dele aktiviteterne op i årgang, men har fundet ud af, at det ikke var 
den optimale løsning. Vi har derfor valgt, at størstedelen af aktiviteterne i indendørssæsonen 
2011/2012, så vidt muligt, skal være for alle juniorer.

Som noget nyt i år prøver vi at lave noget junior drop-in på udvalgte søndage, primært for 
udviklings- og turneringsspillere.

Derudover vil der ca. en lørdag om måneden være et juniorarrangement for alle juniorer i klubben. 
Det kan både være med eller uden forældre samt med eller uden spisning.

Aktiviteternes formål vil være at øge det sociale sammenhold i klubben, og derfor vil alle 
aktiviteterne ikke nødvendigvis have noget med tennis at gøre. Der kommer derfor bl.a. et 
skøjtearrangement samt et bowlingarrangement. Der hænger en aktivitetskalender på opslagstavlen, 
som løbende bliver opdateret.

Vi har i år tilmeldt klubben til Børnehjælpsdagens lotterisalg. Det betyder, at klubbens juniorer vil 
stå for salg af lodder til fordel for børnehjælpsdagen. Derudover vil lodderne være til salg på 
klubbens kontor samt til diverse arrangementer.

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.

Formandens beretning

Kategori 2A Pulje D 

Kategori 2B Pulje G 

Side 14



 
 

Turneringsudvalget  
2010/2011 har igen været et meget aktivt år på turneringsfronten for HRT.

En stor tak til de mange sponsorer, som har været med til at gøre Mesterskaberne til den 
tennisbegivenhed, som et Danmarksmesterskab skal være; en oplevelse for spillere, trænere og 
tilskuere.

HRT har atter i 2012 budt ind på at arrangere Ungdomsmesterskaberne i påsken, men i skrivende 
stund er der ikke en endelig afklaring af placeringen.

I forbindelse med SLTU’s 100 års jubilæum i 2011 blev der afholdt en jubilæumsturnering med 
deltagelse af de bedste spillere i Danmark. Denne blev sammen med finalestævnet for SM ude 
afholdt med HRT som vært over flere dage i juni måned med stor succes. På den afsluttende dag 
serveredes en brunch for alle deltagere og honoratiores inviteret af SLTU i anledning af jubilæet. 
Arrangementet var med til at cementere det gode samarbejde mellem SLTU og HRT.

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.

Formandens beretning

Vi har i år haft et stort antal juniorhold tilmeldt udendørsholdturneringen på alle niveauer. Der har 
været nogle fine resultater imellem, og der har været gjort en stor indsats både fra trænere og 
forældre for at få det til at fungere. Der bliver arbejdet hårdt fra alle sider for at få 
turneringsaktiviteterne til at hænge sammen, og vi har haft mange dedikerede holdkaptajner.

Med disse ord skal der på juniorudvalgets vegne lyde en stor tak til alle spillere, forældre, trænere 
og idet hele taget alle frivillige. TAK. 

HRT har lagt baner til mange SLTU vintertour turneringer i vinterens løb, til stor glæde for 
klubbens spillere og med en fornuftig indtægt for klubben til følge. 

Kystmesterskaberne 2011 havde mere end 400 deltagere, fordelt på 9 danske ungdomsrækker, to 
danske senior rækker samt fire internationale rækker. I modsætning til sidste år lykkedes det at 
samle en stor del af de bedste danske senior spillere. Medvirkende hertil har nok været, at 
seniorturneringen er blevet opgraderet til en kategori B turnering med en samlet præmiesum på 
15.000 kr.
Igen i påsken 2011 lagde HRT baner til DTF’s Ungdomsmesterskaber for juniorer. Arrangementet 
var i år hæmmet lidt af de forskellige underlag i Scanomat- og træningshallen, idet de enkelte 
aldersgrupper blev låst fast i den ene hal indtil semifinalerne, hvorefter alle kampe flyttede til 
Scanomathallen. Tilskuermæssigt var der igen i år mange tilskuere under turneringen, dog var der 
på finaledagen færre end sidste år, hvilket nok skyldes det ekstremt gode vejr, vi havde i påsken.
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Bestyrelsen

pbv.
Michael Nørregaard
formand

***

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, der giver 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.

Der har i den forgangne sæson været afholdt planmæssige bestyrelsesmøder en gang om måneden 
udenfor sommerferien. Herudover har der været afholdt en række ekstraordinære møder i 
forbindelse med situationer, der krævede umiddelbar behandling. Peter Hjorth ønskede kort tid 
efter sidste generalforsamling at udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsen valgte i årets løb at supplere 
sig med Bianca Friis.    

Formandens beretning
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Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører 
regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og ureali-
serede kursgevinster og -tab vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta mv.

Finansielle poster

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til distribution, salg, reklame, administration 
og lokaler.

Årsrapporten for Hørsholm Rungsted Tennisklub for 1. september 2010 - 31. august 2011 er aflagt i 
overensstemmelse med vedtægterne.

Nettoomsætning ved salg indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og risikoovergang til 
køber har fundet sted inden årets udgang. Nettoomsætningen indregnes ekskl. moms og med 
fradrag af rabatter i forbindelse med salget.

Andre eksterne omkostninger

Den regnskabsmæssige værdi af immaterielle og materielle anlægsaktiver bliver gennemgået årligt 
for at afgøre, om der er indikation af værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved normal 
afskrivning. Hvis dette er tilfældet, foretages nedskrivning til den lavere genindvindingsværdi.

RESULTATOPGØRELSE

Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år. 

Anvendt regnskabspraksis

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
fragå klubben, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Generelt om indregning og måling

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden 
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdi-
reguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle 
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde 
klubben, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og 
forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Nettoomsætning
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BALANCE

Materielle anlægsaktiver

Brugstid
30-50 år

10 år
3-5 år

Periodeafgrænsningsposter

Tilgodehavender

Bygninger ..................................................
Baneforbedringer ......................................

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Haller, baneanlæg og baneforbedringer, udstyr og inventar måles til kostpris med fradrag af 
akkumulerede afskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugs-
tider:

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det 
tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. 

Anvendt regnskabspraksis 

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem 
salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. 
Fortjeneste og tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. 

EDB, inventar og udstyr ............................

Afskrivningsgrundlaget er kostprisen med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der 
afskrives ikke på grunde.

Periodeafgrænsningsposter, indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende 
efterfølgende regnskabsår.
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Note 2009/10

1 1.830.017 1.889.502
2 1.718.058 1.727.891
3 993.223 1.560.388

2.304.011 2.086.671
89.291 46.102

416.370 394.908
177.369 285.592

7.528.339 7.991.054

-956.350 -862.518
-65.178 -40.521

-165.394 -149.276
-47.171 -620

4 -334.416 -319.305
5 -2.444.663 -2.729.220
6 -321.529 -396.064
7 -2.123.531 -2.484.670

-359.134 -323.391
-213.682 -253.401

-7.031.047 -7.558.986

497.292 432.069

9 -403.621 -397.414

93.672 34.655

8 10.250 45.799

103.922 80.454

BRUTTORESULTAT ............................................................

Sociale omkostninger m.v. .....................................................

Sponsorrelaterede omkostninger .............................................
Kontingenter (DFT m.v.) ........................................................

Indtægter i alt ..........................................................................

Matchpoint ..............................................................................

ÅRETS RESULTAT ..............................................................

Udvalg ....................................................................................
Hal, klubhus og baner .............................................................
Turneringer og stævner ...........................................................

Af- og nedskrivninger .............................................................

Resultatopgørelse for 1. september 2010 - 31. august 2011

Medlemskontingenter..............................................................
Baneleje...................................................................................

Administration, gager .............................................................

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER .........................

Finansielle poster ....................................................................

Udgifter i alt ...........................................................................

Træning ..................................................................................

Matchpoint ..............................................................................

Øvrige administrationsomkostninger ......................................

Træning ..................................................................................
Sponsorindtægter ....................................................................
Turneringer og stævner ...........................................................

Tilskud ....................................................................................
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Note 31/8-10

Materielle anlægsaktiver: 
9 2.760.000 2.960.000
9 1.126.751 1.236.751
9 132.158 174.733
9 1 1
9 49.161 26.464

4.068.071 4.397.949

4.068.071 4.397.949

OMSÆTNINGSAKTIVER:

Varebeholdninger: 
0 20.000

0 20.000

Tilgodehavender: 
10 61.079 286.927

528.849 0
299.244 584.708

11 45.960 74.252

935.131 945.887

1.986.178 0

3.369.109 1.135.451

6.290.418 2.101.338

10.358.489 6.499.287

Handelsvarer ...........................................................................

ANLÆGSAKTIVER I ALT ...................................................

Rungsted anlæg ......................................................................
Inventar og udstyr ...................................................................

AKTIVER I ALT ...................................................................

Likvide beholdninger ..............................................................

Andre tilgodehavender ...........................................................

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT .........................................

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

ANLÆGSAKTIVER:

AKTIVER

Varebeholdninger i alt  ...........................................................

Tilgodehavender (kontingenter m.v.) .....................................

Balance pr. 31. august 2011

Scanomathallen .......................................................................

Hørsholm 9 baner ...................................................................
Træningshallen .......................................................................

Tilgodehavender i alt ..............................................................

Hørsholm Kommune ..............................................................

Værdipapirer ...........................................................................

SEB (tag) ................................................................................
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Note 31/8-10

EGENKAPITAL:

378.557 298.104
103.922 80.454

482.479 378.557

HENSATTE FORPLIGTELSER: 

36.915 36.915
324.365 0

361.280 36.915

GÆLDSFORPLIGTELSER:

Langfristede gældsforpligtelser:
12 4.319.360 4.492.135

4.319.360 4.492.135

Kortfristede gældsforpligtelser: 
12 172.774 0

3.298.395 0
588.108 656.954

13 364.849 463.379
771.244 471.347

5.195.370 1.591.680

9.514.730 6.083.815

10.358.489 6.499.287PASSIVER I ALT ..................................................................

Periodeafgrænsningsposter (kontingenter)  ............................

HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT ................................

EGENKAPITAL I ALT .........................................................

Marathondøgn .........................................................................

Balance pr. 31. august 2011

Hørsholm Kommune ..............................................................

Langfristede gældsforpligtelser i alt .......................................

GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT ........................................

Anden gæld .............................................................................

Egenkapital primo  ..................................................................

PASSIVER

Vedligeholdelse ......................................................................

Overført resultat ......................................................................

Kortfristede gældsforpligtelser i alt ........................................

Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser ....................

Leverandører af varer og tjenesteydelser ................................
Hørsholm Kommune (fjernvarme og gulv) .............................
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1 Medlemskontingenter 2009/10

Seniorer:Seniorer:
36.000 42.750

174.450 196.870
214.470 244.090
824.006 862.268

1.248.926 1.345.978

Ungseniorer:Ungseniorer:
500 1.250

2.765 6.870
1.455 1.515

20.650 20.825

25.370 30.460

Juniorer:Juniorer:
9.100 12.300

161.528 152.325
144.190 177.620
169.873 92.256

484.691 434.501

Øvrige:Øvrige:
21.430 27.090

8.690 14.188
0 1.385

35.755 27.070
55.155 58.830

121.030 128.563

-50.000 -50.000

1.830.017 1.889.502

Vinter ......................................................................................................

Vinter ......................................................................................................
Helår .......................................................................................................

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

Indskud ...................................................................................................

Helår .......................................................................................................

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

Noter

Vinter ......................................................................................................
Helår .......................................................................................................

Indskud ...................................................................................................
Sommer ...................................................................................................

Indskud ...................................................................................................
Sommer ...................................................................................................

Firmakontingent ......................................................................................

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

Passive ....................................................................................................
Udland ....................................................................................................

Gæstespil ................................................................................................

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

Tab på debitorer ......................................................................................

Øvrige klubber ........................................................................................

Øvrige i alt ..............................................................................................

Sommer ...................................................................................................

Side 22



 
 

2 2009/10

989.555 1.084.621
157.583 150.118
498.392 426.652

72.527 66.500

1.718.058 1.727.891

3

88.150 229.080
905.073 1.331.308

993.223 1.560.388

4 Øvrige administrationsomkostninger

53.000 28.625
5.027 7.308

15.755 14.495
11.189 4.079
60.079 27.277

1.807 1.745
3.600 5.200

21.360 24.654
565 4.769

6.769 0
12.599 8.727
16.094 15.022
30.602 40.049

7.590 40.159
37.844 34.375
37.815 47.502

7.988 13.891
4.731 1.426

334.416 319.305

Marketing ...............................................................................................

Porto og gebyrer .....................................................................................

Baneleje

Noter

Tilskud i alt ..............................................................................................

Scanomathallen (heraf stævner kr. 64.100) ..............................................

Generalforsamling, mødeudgifter m.v. ...................................................

Scanomathallen, løssalg ...........................................................................

Øvrige .....................................................................................................

Edb-drift inkl. software ...........................................................................
Gaver og sponsorpleje ............................................................................
Hjemmeside / blad ..................................................................................

Revision og regnskabsmæssig assistance ................................................
Telefon ....................................................................................................

Øvrige administrationsomkostninger i alt ...............................................

TV ...........................................................................................................

Personaleudgifter/kurser .........................................................................

Tilskud

Hørsholm ordningen ................................................................................
Hørsholm kommune ................................................................................

Træningshallen (heraf stævner kr. 55.500) ..............................................

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

Træningshallen, løssalg ...........................................................................

Kopieringsudgifter ..................................................................................

Reparationer, vedligeholdelse og småanskaffelser ..................................

Bookingsystem .......................................................................................

Advokat ..................................................................................................
Annoncering, personale ..........................................................................

PBS, opkrævning FI-kort ........................................................................

Kontorartikler .........................................................................................
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5 Træning 2009/10

2.134.908 1.883.309
0 490.920

114.062 178.720
195.693 176.271

2.444.663 2.729.220

6 Udvalg

52.219 95.643
31.893 58.908

237.418 241.513

321.529 396.064

7 Haller, klubhus og baner

14.014 11.245
112.199 73.466
517.967 195.321

57.735 72.795
0 5.363

Vedligeholdelse:
3.825 11.083

37.658 16.225
2.995 17.208

22.125 14.282
2.275 0

93.566 59.800
0 0

7.770 18.068
100 0

640.764 1.413.350
6.192 13.378

604.344 563.086

2.123.531 2.484.670

Forsikring ...............................................................................................

Serviceaftale ...........................................................................................

Vagtordning ............................................................................................

Haller, klubhus og baner i alt ...................................................................

Falck .......................................................................................................

Træning i alt ............................................................................................

Feriepenge og ATP, trænere ...................................................................

1., 2.og 3. hold + U-18 hold ....................................................................

Udvalg i alt ..............................................................................................

Matchpoint ..............................................................................................

Klubhuse .................................................................................................
Lyskilder .................................................................................................

Løn til vicevært og rengøring .................................................................

Øvrig ekstraordinær renovering, vedligeholdelse m.v. ...........................

Småanskaffelser ......................................................................................

Forårsklargøring udendørsbaner m.v. .....................................................

Haller ......................................................................................................

Timetrænere ............................................................................................

Noter

Baner ......................................................................................................

Juniorer ...................................................................................................

Øvrige omkostninger ..............................................................................

Rengøringsartikler ..................................................................................
Renter, Jyske Bank .................................................................................

Øvrige senior- og motionisthold .............................................................

Faste trænere ...........................................................................................

Forsikringer (korttids) .............................................................................

Tag ..........................................................................................................
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8 Finansielle poster 2009/10

Finansielle indtægter:
17.364 33.884

-700 13.663

16.664 47.546

Finansielle omkostninger:
0 -2.369

-2.553 -2.508
-2.979 -486

-882 3.616

10.250 45.799

9 Anlægsoversigt 

Scanomat- Hørsholm Rungsted

Materielle anlægsaktiver hallen 9 baner anlæg

10.060.000 1.805.381 1

10.060.000 1.805.381 1

-7.100.000 -1.630.648 0
-200.000 -42.575 0

-7.300.000 -1.673.223 0

2.760.000 132.158 1

17.000.000 0

Finansielle indtægter:

-110.000

Af og nedskrivninger 31. august 2011 ...... -8.348.980

Af- og nedskrivninger 1. september 2010 .

Rykkergebyrer ........................................................................................

Noter

9.475.731Kostpris 31. august 2011............................

Regnsk.mæssig værdi 31. august 2011 .....

-8.238.980
Årets afskrivninger ....................................

Trænings-

hallen

Kostpris 1. september 2010........................

Gebyrer, bank og giro m.v. .....................................................................

9.475.731

Finansielle poster i alt ..............................................................................

Finansielle omkostninger:
Renteudgifter, bank og giro ....................................................................

Valuta, kursregulering ............................................................................
Øvrige .....................................................................................................

Renteindtægter, bank og giro ..................................................................

Finansielle indtægter i alt ........................................................................

1.126.751

Offentlig ejendomsvurdering 2009 ............ 12.200.000
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Inventar

Materielle anlægsaktiver og udstyr

346.426
73.743

0

420.169

-319.962
-51.045

0

-371.007

49.161

Afskrivninger 2009/10

200.000 200.000
110.000 110.000

42.576 42.575
51.045 44.839

403.621 397.414

10 Tilgodehavender (kontingenter m.v.) 31/08-10

123.895 350.036
-62.816 -63.109

61.079 286.927

Inventar og udstyr ...................................................................................

Nedskrivning til imødegåelse af tab .........................................................

Afskrivninger 1. september 2010...................................................................................
Årets afskrivninger ........................................................................................................
Tilbageførsel af afskrivninger på afhændede og skrottede aktiver ................................

Tilgodehavender (kontingenter m.v.) i alt ...............................................

Tilgang ..........................................................................................................................
Afgang ..........................................................................................................................

Kostpris 1. september 2010............................................................................................

Afskrivninger 31. august 2011.......................................................................................

Træningshallen........................................................................................

Kostpris 31. august 2011................................................................................................

Regnskabsmæssig værdi pr. 31. august 2011.................................................................

Afskrivninger i alt ...................................................................................

Debitorer ..................................................................................................

Hørsholm, 9 baner ..................................................................................

Scanomat-hallen .....................................................................................

Noter
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11 Andre tilgodehavender 31/08-10

17.322 0
28.638 74.252

45.960 74.252

Restgæld Restgæld

12 Langfristede gældsforpligtelser Gæld i alt efter 1 år efter 5 år

4.492.135 4.319.360 3.628.263

4.492.135 4.319.360 3.628.263

13 Anden gæld 31/08-10

0 90.176
5.760 6.480

15.111 14.559
285.904 302.972

0 3.765
47.637 34.990
10.437 10.437

364.849 463.379Anden gæld i alt .......................................................................................

A-skat og AM-bidrag ...............................................................................

Skyldig sponsorer  ...................................................................................
Skyldig spillere  .......................................................................................

Langfristede gældsforpligtelser i alt .......... 172.774

ATP-bidrag ..............................................................................................
Feriepenge ...............................................................................................
Feriepengeforpligtelse .............................................................................

Hørsholm Kommune..................................

31/8-11

næste år

172.774

Afdrag

Øvrige tilgodehavender ...........................................................................
Moms .......................................................................................................

Andre tilgodehavender i alt ......................................................................

Noter

Moms  ......................................................................................................
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