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Formandens	beretning	for	2014/2015																							 	
	
	
	
	
Kære	medlemmer	
	
Den	ordinære	generalforsamling	besluttede	i	november	2014	at	vælge	mig	som	ny	formand	for	
en	bestyrelse	på	6	medlemmer,	hvoraf	4	var	nyvalgte.	Tak	for	tilliden.	
	
Bestyrelsen	blev	kort	sagt	valgt	ud	fra	min	præsentation	af,	at	der	skulle	nyt	blod	til	at	bringe	
HRT	tilbage	på	landkortet	i	form	af	glæde	i	alle	HRT’s	medlemsgrupper	og	højnelse	af	den	ten-
nismæssige	standard.		
	
Det	har	været	udfordrende,	og	vi	har	 i	bestyrelsen	gjort	vort	bedste	for	at	 leve	op	til	målsæt-
ningen.	Alt	er	ikke	lykkedes,	men	vi	er	på	rette	spor.		
	
Klubchef	
	
Efter	 3	 dage	 som	 formand	meddelte	 Thomas	 Skovengaard,	 at	 han	 ønskede	 at	 fratræde	 som	
klubchef	og	at	søge	nye	udfordringer.	Bestyrelsen	opslog	stillingen	og	efter	ansættelsessamta-
ler	med	flere	af	ansøgerne,	besluttede	bestyrelsen	at	ansætte	Morten	Plougmann	som	ny	klub-
chef.	Morten	har	blandt	andet	formået	at	løfte	samspillet	mellem	administrationen	og	trænerne	
både	som	”ekstra”	træner	og	som	tovholder	på	økonomien	i	træningen.		
	
Café	Amokka	
	
Ved	bestyrelsens	tiltrædelse	var	der	netop	indgået	aftale	med	Anette	som	ny	cafébestyrer.	Efter	
en	overgangsperiode	med	manglende	spiritusbevilling	har	Anette	fået	løftet	caféen	til	et	niveau,	
der	 tilgodeser	HRT’s	medlemmer.	 Så	 snart	 den	 ny	 café	 er	 færdig,	 skal	 Anette	 og	 bestyrelsen	
arbejde	på	at	nå	et	niveau,	hvor	mange	af	HRT’s	medlemmer	har	lyst	til	at	opholde	sig	lidt	læn-
gere	i	caféen.		
	
Cheftræner	
	
Bestyrelsen	 forsøgte	 straks	 at	ændre	 træningskonceptet	med	Thomas	 Skouboe	 som	 cheftræ-
ner.	Det	så	umiddelbart	ud	til	at	gå	i	den	rigtige	retning,	men	bestyrelsen	måtte	i	marts	måned	
2015	konstatere,	at	ambitionerne	ikke	kunne	opfyldes.		
	
Joachim	Bengtsson	blev	kontaktet,	og	der	blev	hurtigt	opnået	enighed	om	den	fremtidige	udvik-
ling	af	træningen	i	HRT	og	Joachims	ansættelsesvilkår.		
	
Joachim	har	bidraget	på	fortræffelig	vis	til	udviklingen	og	forbedringen	af	HRT’s	træningskon-
cept.	Bestyrelsen	har	store	forventninger	til	det	videre	forløb.		
	
Administrationen	
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Bestyrelsen	har	ønsket	at	styrke	HRT’s	administration	i	forbindelse	med	HRT’s	mange	nye	til-
tag.	Michael	Finne	har	efter	mange	måneders	frivillig	ulønnet	indsats	fået	midlertidig	ansættel-
se	i	administrationen	indtil	de	mange	nye	aktiviteter	er	kørt	ind	som	en	del	af	HRT’s	dagligdag.		
	
Michael	 Finne	 har	 blandt	 mange	 opgaver	 styrket	 udviklingen	 og	 administrationen	 af	 HRT’s	
hjemmeside	 og	medlemsinformationen.	Han	 har	 også	 forestået	 den	 daglige	 kontakt	 til	 hånd-
værkere	 m.v.	 under	 renoveringen	 af	 Café	 Amokka,	 Keks	 Corner,	 kontorer	 m.v.	 i	 Scanomat-
hallen,	se	nedenfor.		
	
PlaySight	
	
HRT	har	som	den	første	danske	tennisklub	anskaffet	2	PlaySight-systemer	til	udvikling	af	træ-
ningen	og	i	øvrigt	af	alle	HRT’s	medlemmer.	Anskaffelsen	er	blandt	andet	finansieret	af	spon-
sormidler.	Bestyrelsen	opfordrer	 alle	 til	 at	 gøre	brug	af	 systemet,	 som	 indtil	 videre	er	 gratis.	
HRT’s	medlemmer	kan	efter	endt	træning	sidde	hjemme	i	sofaen	og	se	sig	selv	samt	statistik-
kerne	for	forløbet	af	den	gennemførte	tennistime.	Et	fantastisk	grundlag	for	at	forbedre	sig.	Der	
gennemføres	lektioner	for	alle	medlemmer,	så	de	kan	blive	fortrolige	med	PlaySight.	
	
Skolereformen	
	
Trænerteamet	og	klubchefen	har	kontaktet	samtlige	kommunale	og	private	skoler	i	Hørsholm	
Kommune	for	at	påvirke	skolernes	tilgang	til	 tennistræningen	og	få	oplyst	skoletiderne	på	de	
forskellige	klassetrin.	Herefter	er	tennisskolen	(Play	&	Stay)	tilpasset	de	enkelte	skoler	og	klas-
setrinene,	således	at	eleverne	så	vidt	muligt	kan	træne	på	tidspunkter,	hvor	de	har	fri	fra	skole.	
I	tillæg	hertil	er	der	oprettet	træning	om	søndagen,	hvor	HRT	tilbyder	træning	for	tennisskolen	
primært	for	de	spillere,	der	træner	en	time	om	ugen.		
	
Ved	 indendørs	 sæsonens	 start	 i	 2014	var	der	 tilmeldt	180	 til	 tennisskolen	og	ved	 slutningen	
ultimo	maj	2015	var	der	tilmeldt	235.	Ved	indendørs	sæsonens	start	i	2015	er	tilmeldingen	til	
tennisskolen	 fortsat	235	og	 antallet	 forventes	 forøget	med	25-50	 juniorer	 i	 løbet	 af	 sæsonen	
2015/2016.		
	
Som	 følge	 af	 træningens	 tilrettelægning	 indenfor	 alle	 4	 træningskategorier	 (junior,	 anden	
gruppe	 træning,	 voksentræning	 og	 turneringstræning)	 forventes	 en	 merindtjening	 i	
2015/2016	på	kr.	250.000-300.000	i	forhold	til	den	forudgående	periode.	
	
Team	Hørsholm	
	
HRT	har	søgt	Team	Hørsholm	om	tilskud	til	elitesatsningen	for	ungdomsspillerne.		
	
Team	Hørsholms	bestyrelse	er	sammensat	af	borgmester	Morten	Slotved,	 repræsentanter	 fra	
kommunalbestyrelsen,	Karsten	Aabrink	og	Henrik	Grønfeldt-Sørensen.		
	
Morten	Plougmann	og	jeg	forelagde	grundlaget	for	HRT’s	ansøgning	for	bestyrelsen,	der	heref-
ter	besluttede	at	støtte	HRT	med	kr.	50.000.	Uafhængig	heraf	har	HRT’s	 juniormedlem	Phlilip	
Hjorth	ansøgt	og	fået	tildelt	et	tilsvarende	beløb.		
	
HRT	 er	 taknemmelige	 for	 tildelingen	 af	 støtten	 og	 glæder	 sig	 over	 den	 frugtbare	 dialog	med	
Team	Hørsholm,	som	har	ført	til,	at	HRT	som	første	repræsentant	for	tennissporten	har	modta-
get	tilskud.		
	
Sponsorer	
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Bestyrelsen	 og	 klubchefen	 har	 haft	 en	 god	 dialog	med	HRT’s	 virksomhedsmedlemmer	 og	 en	
række	 erhvervsvirksomheder	 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,	Babolat,	DGE	Totalentreprise	ApS,	Scanomat,	Brønnum,	Virum-Installation,	FONA,	Grøn	
IT,	Keks	Corner	og	Eva	Frellsen.	
	
Værdien	af	partneraftalerne	kan	samlet	opgøres	til	mere	end	kr.	500.000.	Aftalen	med	Babolat	
er	ikke	værdiansat.	
	
Babolat	har	været	HRT’s	klubsponsor	gennem	flere	år,	og	både	Babolat	og	HRT	har	været	glade	
for	samarbejdet.	Kontrakten	udløber	i	foråret	2016,	og	HRT	har	indbudt	interesserede	tennis-
leverandører	 til	 at	 afgive	 tilbud	på	den	 kommende	periode.	 Efter	 evaluering	 af	 de	 indkomne	
tilbud	har	bestyrelsen	besluttet	at	indgå	aftale	med	Yonex	som	ny	klubsponsor.	HRT	ser	frem	til	
et	frugtbart	samarbejde	med	Yonex,	der	har	besluttet	sig	for	at	satse	kraftigt	internationalt	på	
tennissporten.		
	
Ombygning	
	
Det	har	været	vigtigt	for	bestyrelsen	at	komme	videre	med	renoveringen	af	lokalerne	i	Scano-
mat-hallen.	Et	byggeudvalg	(Michael	Finne	og	mig)	nedsat	af	bestyrelsen	gik	straks	i	gang	med	
at	undersøge	mulighederne	for	at	bringe	lokalerne	op	på	et	tidssvarende	niveau	samt	anskaf-
felse	af	nye	møbler.	Byggeudvalgets	planer	var	i	startfasen	af	begrænset	karakter.	Vi	undersøg-
te	mulighederne	i	forskellige	møbelfirmaer,	herunder	hos	Paustian.	Efter	møder	og	forslag	fra	
Paustian,	som	vi	i	starten	anså	for	at	ligge	udenfor	et	hensigtsmæssigt	niveau	både	kvalitets-	og	
prismæssigt,	fremkom	Paustian	med	et	rigtig	godt	forslag	til	møbelleverancen.	Da	Paustian	har	
”tilpasset”	prisniveauet,	har	vi	i	bestyrelsen	besluttet	med	tak	at	acceptere	Paustians	tilbud.		
	
Paustian	 har	 foreslået	 byggeudvalget	 at	 tilrettelægge	 ombygningen	med	 arkitekt	 maa	 Mette	
Fredskild,	hvilket	vi	meget	hurtigt	kunne	konstatere	var	et	godt	forslag.	Kemien	mellem	Mette	
Fredskild	og	byggeudvalget	har	været	god	–	så	god,	at	hun	 fandt	grundlag	 for	at	 fremkomme	
med	 forslag	 til	 en	 betydelig	mere	 omfangsrig	 ombygning	 end	byggeudvalget	 i	 første	 omgang	
havde	 i	 tankerne.	Efter	 tilretning	af	ombygningsforslaget	 vurderede	bestyrelsen	økonomien	 i	
forslaget,	og	om	planerne	kunne	anses	for,	hvad	man	som	tennisklub	kan	tillade	sig	i	Danmark.	
Efter	nøje	overvejelser	besluttede	bestyrelsen	at	 gennemføre	den	 renovering,	 som	 tegner	 sig	
tydeligere	og	tydeligere	dag	for	dag.		
	
Der	vil	blive	indrettet	fitnessrum	og	indgået	aftale	med	massør.	
	
Bestyrelsen	mener,	at	HRT’s	medlemmer	skal	kunne	kræve	et	højt	niveau	på	alle	områder,	og	
vore	omgivelser	skal	også	leve	op	hertil.	Bestyrelsen	håber,	at	HRT’s	medlemmer	vil	tage	godt	
imod	den	gennemførte	ombygning.		
	
Ombygningen	og	 indretningen	beløber	sig	 til	ca.	kr.	1	mio.	Partnerne	Paustian,	Morsø,	Scano-
mat,	Virum-Installation,	DGE	Totalentreprise	ApS	og	FONA	har	bidraget	til,	at	ombygningen	har	
kunnet	gennemføres	på	det	foreliggende	niveau	til	det	angivne	beløb.		
	
Bestyrelsen	håber	og	tror,	at	de	nye	lækre	omgivelser	vil	kunne	bidrage	til,	at	HRT’s	medlem-
mer	vil	gøre	brug	af	faciliteterne.		
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Akademi	
	
Under	 sidste	 års	 generalforsamling	præsenterede	 jeg	bestyrelsens	 visioner	 om	at	 etablere	 et	
tennisakademi	i	tilknytning	til	HRT.	Jeg	har	arbejdet	intens	på	at	gennemføre	denne	plan,	men	
har	måttet	konstatere,	at	de	økonomiske	krav	for	at	etablere	et	akademi	med	tilstrækkelig	øko-
nomi	indenfor	en	minimum	2-årig	periode	kræver	så	store	økonomiske	ressourcer,	at	det	indtil	
nu	ikke	har	været	muligt	at	gennemføre.	Jeg	arbejder	videre	på	planen,	dog	formentlig	med	en	
start	i	et	mere	begrænset	omfang	end	først	planlagt.		
	
Under	 ITF	 juniorturneringen	 i	 efterårsferien	 var	 Sönke	Capell,	 tidligere	 Schüttler	Waske	 ten-
nisakademi	i	Tyskland	og	coach	for	Mona	Barthel	til	stede	for	at	give	HRT’s	elitespillere	og	an-
dre	elitespillere	et	indtryk	af,	hvordan	et	tennisakademi	fungerer.	Alle	deltagere	var	meget	tak-
nemmelige	for	at	deltage	heri.		
	
Jeg	forventer	at	kunne	tilknytte	Sönke	Capell	nærmere	til	HRT’s	trænerteam,	og	at	akademiet	
med	udgangspunkt	heri	kan	udvikles	på	en	hensigtsmæssig	måde.		
	
	
Medlemsaktiviteter	
	
Play´N´Joy	udvalget	har	aflagt	særskilt	beretning	om	forløbet	af	aktiviteterne.	
	
HRT	har	i	tilknytning	hertil	gennemført	et	arrangement	med	bustur	til	Davis	Cup	i	Odense	mod	
Spanien.	Turen	og	arrangementet	forløb	til	alle	deltageres	store	tilfredshed.	HRT	vil	 fremover	
forsøge	sig	med	nye	aktiviteter	herunder	 tennisrejser	med	repræsentanter	 fra	HRT’s	 træner-
team.		
	
Alle	medlemmer	opfordres	til	at	komme	med	forslag	til	ønsker	om	nye	tiltag.		
	
Årsregnskab	2014-2015	
	
Årets	resultat	viser	et	overskud	på	kr.	23.617	mod	kr.	169.501	året	før.	Balancen	pr.	31.	august	
2015	viser	samlede	aktiver	for	kr.	7.169.348	mod	kr.	8.249.479	sidste	år	samt	gæld	og	hensæt-
telser	på	kr.	6.430.108	mod	kr.	7.533.856	sidste	år.	Regnskabsårets	 resultat	 foreslås	 fuldt	ud	
overført	til	egenkapitalen,	der	herefter	udgør	kr.	739.240.	
	
Årets	resultat	afspejler	resultatet	af	HRT’s	generelle	aktiviteter	og	af	bestyrelsens	tiltag	i	årets	
løb	omtalt	i	beretningen	ovenfor.	
	
Tak	
	
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	Danmarks	førende	
tennisklub.	
	
En	tennisklub	af	HRT’s	størrelse	kræver,	at	medlemmerne	yder	en	betydelig	indsats	som	frivil-
lige	til	gennemførelsen	af	alle	de	opgaver,	der	udspringer	af	HRT’s	aktiviteter.	Bestyrelsen	tak-
ker	alle	frivillige	for	den	indsats	og	entusiasme,	der	er	udvist	for	HRT.		
	
Hørsholm,	den	2.	november	2015.	
	
Flemming	Heegaard	


