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Introduktion

• Budgettet er blevet drøftet på bestyrelsesmøder d. 6/12-21 og 10/1-22

• Antal medlemmer, der ligger til grund for budgettet, er afgørende for 
omsætningen, hvorfor vi har drøftet forventninger og risiko i denne 
forbindelse. Vi har derfor lavet en følsomhedsanalyse, som ses til højre 
i budgetoversigten

• Ligeledes er de væsentligste antagelser og forudsætninger for 
budgettet noteret separat

• Forklaring af de væsentligste forskelle mellem realiseret 2021 og 
budget 2022 fremgår af noterne til budgettet



Forudsætninger for budget 2022 med 
+15.000 i budgetteret driftsresultat
• Indtægter

• Budget er med afsæt i 350 medlemmer jf. beslutning d. 6/12-21
• Ingen omsætning på Tophallen (modsat 2021 budget)
• Wannasport – reduceret ift. realiseret 2021 qua lavere aktivitet 2H21
• Tilskud som normalt og med forventning om tilskud til padelunderlag

• Omkostninger
• Vi har samme aktivitetsniveau i 2022 som 2021 ift. træning og sociale aktiviteter 
• Tophallen: Ingen omkostninger til tophallen
• Baunehøjskolen: Budget til skumtennis
• Udskiftning af padelunderlag (kommunen betaler)
• Forhindring af sandflugt for at beskytte nye underlag
• Der medtages omkostning til de af udvalgenes ønsker, som vi godkender i dag d. 10/1
• Derudover en lang række stambudgettal som ikke direkte afhænger af antal medlemmer og 

aktivitetsniveau (f.eks. banetilskud, baneklargøring, kontingenter specialforbund, telefoni, forsikringer 
m.m.)

• Bemærk: Etablering af nye padelbaner er en separat business case inkl. finansiering af 
lån og medtages derfor ikke i budgettet hér



En medlemsreduktion på 20% danner 
grundlaget for budget 2022

• Vi regner med nogen medlemsafgang qua genåbning af indendørs padelbaner samt generelt større 
konkurrence qua flere padelbaner på Sjælland

• Hypotesen er, at vi kan holde på de lokale medlemmer, men mister medlemmer ”langt væk fra”

• Bestyrelsen vurderer, at 20% nedgang er et konservativt estimat



1)

2)

3)
4)

6)

5)

7)

5)

0)



Noter

Realiseret 2021

0) Tallene hér er præliminære, hvorfor tallene ikke stemmer helt med det endelige regnskab 2021

Omsætning

1) Kontingent: Budget 2021 er inkl. 110.000 i omsætning på Tophallen

2) Tilskud: Inkl. 100.000 i tilskud fra kommunen til nye padelunderlag

Omkostninger

3) Lønninger: Højere timepris til trænere (blevet 18 år + konkurrencedygtig løn) samt 7.500 til aflønning af kassereren (nyt i 
2022)

4) Lokaleomkostninger: Ingen omkostning til Tophallen, men til gengæld omkostning til padelunderlag på 100.000

5) Kurser: Trænerdeltagelse på tennis- og padelkurser der ikke blev realiseret i 2021

6) Kontingenter (JGI/DTF/DPF): Flere medlemmer, større kontingent JGI

7) Administration: Elektroniske dørlåse i 2021 => 12.000 i 2022 mod 9.000 i 2021 samt 3.000 afsat til gaver i 2022 mod 500 i 
2021

8) Stævner: Engangsomkostninger i 2021 (beachflag, tumletennisudstyr) ikke med i 2022
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