
Medlemsmøde

17. september 2022



Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab på grundlag af de 
gennemførte aktiviteter

4. Redegørelse for klubbens aktivitetsplaner inklusivt budget for det 
kommende år

5. Drøftelse af "de unges brug af klubbens borde og bænke"

6. Behandling af indkomne forslag

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg af bestyrelse og suppleanter

9. Eventuelt
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Fokus har været nye padelbaner, 
men vi har også forbedret anlægget
• Bestyrelsens fokus har været på nye padelbaner

• I forbindelse med indmeldelse i Dansk Padelforbund har vi lavet en redaktionel 
rettelse af vores vedtægter, så ”og padel” fremgår konsekvent, hvor der står (kun) 
”tennis”

• Forårsklargøring

• Lagt fliser v. klubhus, tilpasset rampen til ny dørbredde

• Trukket 220V til det lille skur

• Malet store skur

• Luget ukrudt

• Og meget andet godt ☺

• Etableret Bane- og anlægsudvalget (BAG)

• Lukket hullet i væggen fra fjernsynet i klubhuset

• Lavet tryktanken

• Repareret bænke og vandslanger

• Ryddet op på loftet i klubhuset

• Det store skur er ryddet op

• Vi har deltaget i JGI’s strategidag (10/9), der skal medvirke til at udvikle JGI til 
gavn for medlemsklubberne

Forårsklargøring 2022



Vi har rigtig meget aktivitet, som I 
skal høre om nu…

Bestyrelsen er blevet opmærksom på at bruge kalenderen 

aktivt til at synliggøre klubbens mange gode aktiviteter



Tennisaktiviteter - Juniorer

• Familietennis med stor succes i sommer -
flest fædre

• Diverse juniorhold - der er plads til flere 
glade børn på vore hold 

• Skumtennis onsdag, fredag og søndag

• Sommercamp i starten af skolernes 
sommerferie med 20 deltagere

• 2 SFO’er fra lokalområdet har prøvet 
tennis

• Juleafslutning

• Sommerlege for børn og forældre i juni 
sammen med de voksnes 
sommerturnering - stor succes

• Grillaften

• Pizzaaften

• Juniorafslutning den 30.9.

• Vi arbejder på at involvere forældre 
blandt andet i forbindelse med 
arrangementer.



Tennisaktiviteter - Seniorer

• Torsdagsmix med både tennis og padel i hele 

sommerperioden

• 3 x fredags spil og grill

• Sommerturnering med mange deltagere og god 
gang i salget af pølser og kartoffelsalat - lader til at 
være en tradition

• Golden Age (55+)

• Tennissportens dag i starten af maj - god tilslutning 

i forhold til annoncering - succes med nye 

børnefamilier 

• Klubmesterskabet i dag 

• Skumtennis i vinterhalvåret - stor succes hos os -
besøg af journalist fra DGI.



Skumtennis? Tilmelding er åben!

Vil du træne tennis hen 

over vinteren?

Så kan du tilmelde dig 

indendørs vintertræning i 

skumtennis.

Skumtennis er en rigtig, 

rigtig god måde at holde 

dit tennisspil ved lige på 

hen over vinteren, da slag 

og kraft faktisk er næsten 

magen til tennisspillet på 

grus.



Padelaktiviteter

• Underlag på eksisterende padelbaner udskiftet

• Nyt! Husk at feje, så sandet bliver fordelt 
og underlaget jævnt

• Vi har tilbudt padeltræning i den forgangne sæson 

• Vi har engageret en træner til padel for at kunne 
tilbyde padeltræning fast

• Senioridræt bruger padelbanerne én gang om ugen

• Nordskolen bruger vores tennis- og padelbaner i idræt flere gange om ugen

• Vi har haft tre fredage i ”Åben skole” m. Margretheskolen

• Vi har lavet intro nye spillere

• Makkerbørsen fungerer 

• Aktiviteter: Weekendpadelturneringer, americanos, torsdagsmix og drop-in.



Vi har lavet fire nye sponsorpakker



Nu kan I købe
klubobligationer



Vi har arbejdet hårdt på vores nye 
padelbaner
• Vi har etableret et padelbaneudvalg, der har

• Undersøgt markedet (5 leverandører)

• Beset de forskellige baneløsninger (hvor det har 
været muligt)

• Indhentet prisoverslag

• Udvalgt de to bedste (kvalitet)

• Indhentet tilbud

• Anbefalet leverandør

• Bestyrelsen har godkendt anbefalingen

Overordnede krav til banerne

• Bedst mulig kvalitet med lang 
garanti (min. 10-15 år)

• Bedst mulig kunstgræstype 
med mindst sand (Mondo)

• Bedst mulig støjdæmpning 
overfor naboer

• Leverandør med mange og nye 
referencer

• Totalentreprise på anlæggelse 
af baner



Vi forventer at skrive kontrakt i næste 
uge…

• …så vi kan desværre ikke sige noget konkret i dag

• Til orientering har vi vendt padelbanerne om pga. lysindfald:
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Regnskab 2021



Regnskab 2021 – Indtægter (hovedpunkter)

Medlemsindtægter (+92 tkr.)

• Kontingenter +31 tkr.

• Træning +61 tkr.

Tilskud (+108 tkr.)

• Tilskud til reparation af skur +69 tkr.

• Tilskud til reparation af frostskader +43 tkr.

• Desværre har vi i 2021 modtaget 26 tkr. for meget i lokaletilskud som er tilbage betalt i 2022

Sponsorater og andre indtægter (+8 tkr.)

• Indtægter fra WannaSport på 85 tkr.



Regnskab 2021 – Omkostninger (hovedpunkter)

Lønninger (-16 tkr.)

• Padeltræning -17 tkr.

• Niveauet for omkostninger til tennistræning er uændret – der er indgået fast aftale med Trænerhuset (174 tkr.)

Drift af klubhus og baner (+14 tkr.)

• Leje af indendørsbaner +176 tkr. Havde indtægt på 56 tkr. grundet Corona

• Vedligeholdelse af baner -85 tkr. Frostskade 49 tkr., hegn 18 tkr., bænke 11 tkr.

• Renovering af skur -73 tkr.

Øvrige omkostninger (-63 tkr.)

• Arrangementer -29 tkr. Sommerturnering, Holdkampe og Klubmesterskab

• Opgradering af alarm -10 tkr.

• Bolde og udstyr til træning -21 tkr.



Regnskab 2021 - Medlemmer



Regnskab 2021 - Balance



Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab på grundlag af de 
gennemførte aktiviteter

4. Redegørelse for klubbens aktivitetsplaner inklusivt budget for 
det kommende år

5. Drøftelse af "de unges brug af klubbens borde og bænke"

6. Behandling af indkomne forslag

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg af bestyrelse og suppleanter

9. Eventuelt



Budget 2022



Budget 2022 - Medlemmer



Budget 2022 – Indtægter (hovedpunkter)

Medlemsindtægter (-71 tkr.)

• Kontingenter -32 tkr.

• Træning -28 tkr.

• Udlejning af baner (gæstebilletter) -11 tkr.

Tilskud (+20 tkr.)

• Reduktion kommunalt tilskud (færre medlemmer) -13 tkr.

• Øget tilskud til vedligeholdelse – Nyt padelunderlag +33 tkr.

Sponsorater og andre indtægter (-37 tkr.)

• Færre indtægter via WannaSport -37 tkr.



Budget 2022 – Omkostninger (hovedpunkter)

Lønninger (-61 tkr.)

• Træning -44 tkr.

• Kasserer -7 tkr.

Drift af klubhus og baner (+6 tkr.)

• Leje af indendørsbaner11 tkr. -40 tkr. Havde indtægt på 56 tkr. grundet Corona

• Vedligeholdelse af tennisbaner 123 tkr.

• Nyt Padelunderlag 100 tkr.

• Rengøring klubhus 12 tkr.

Øvrige omkostninger (-24 tkr.)

• Kontingenter  50 tkr. -6 tkr.

• Trænerkursus 12 tkr. -10 tkr.

• Arrangementer 36 tkr.

• Bolde, udstyr til træning m.v. 33 tkr.

• Afskrivninger 18 tkr.



Regnskab 2021 - Balance



Klubbens aktivitetsplan tager afsæt i 
bestyrelsens strategi…

Flere medlemmer har givet positive tilkendegivelser overfor bestyrelsen (Tak!)

Tiltag ”udadtil”

• Åbnet op mod Planetvej

• Klubskilt 

• Vejskilt i rundkørsel 

(kommer snart)

• Ny facade stort skur

• Holder anlægget pænt

• Jyllinge ”Løst & Fast”

• Nordskolen

• Margretheskolen

• Senioridræt

• Flere padelbaner

Tiltag ”indadtil”

• Nyhedsbreve

• Bruge www og FB aktivt

• Makkerbørs

• Trænere (tennis/padel)

• Træninger

• Aktiviteter:

• Sommerturnering

• Sommercamp

• Torsdagsmix

• Americano

• Flere padelbaner



Bestyrelsen fastlægger sit fokus for 
2022-23 kort efter medlemsmødet
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De unges brug af anlægget om aftenen 
har været aftagende efter sommerferien

Foråret/før sommer

• 10-20 unge drak og 
festede flere dage om 
ugen foran klubhuset

• Efterlod cigaretskodder, 
knuste flasker og andet 
affald

• Kravlede over hegnet og 
ind på banerne og 
sprøjtede med vand

• Medlemmer måtte rydde 
op

Indsats

• Vi slukkede for 
skumringsrelæet, så lyset 
ikke tænder automatisk

• Bestyrelsen talte med de 
unge et par gange og 
appellerede til deres fornuft 
og samvittighed

• Forklarede at det er 
klubbens facilitet, og at de i 
det mindste kan rydde op 
efter sig selv

• Vi opsatte urtepotter med 
sand til skodder og snus

Status 

• Vi oplever, at problemet er 
blevet mindre

• Sandsynligvis pga. lyset er 
slukket og sommerferien er 
ovre

• Andre mulige tiltag, f.eks.:

• Opsætte ”Kun for 
medlemmer”-skilt

• Benytte 
overvågningskameraer 
mere aktivt

• Kontakte politiet for 
patruljering

• Patruljering

Indsats

• Vi slukkede for 
skumringsrelæet, så lyset 
ikke tænder automatisk

• Bestyrelsen talte med de 
unge et par gange og 
appellerede til deres fornuft 
og samvittighed

• Forklarede at det er 
klubbens facilitet, og at de i 
det mindste kan rydde op 
efter sig selv

• Vi opsatte urtepotter med 
sand til skodder og snus



Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab på grundlag af de 
gennemførte aktiviteter

4. Redegørelse for klubbens aktivitetsplaner inklusivt budget for det 
kommende år

5. Drøftelse af "de unges brug af klubbens borde og bænke"

6. Behandling af indkomne forslag

7. Fastsættelse af kontingent

8. Valg af bestyrelse og suppleanter

9. Eventuelt



Der er ikke stillet forslag

…så vi går videre med det samme ☺
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Kontingent 2022 er uændret ift. 2021

Dato for indmeldelse 1/4 - 31/7 1/8 - 30/11 1/12 - 31/1 1/2 - 31/3

Kontingentpris Fuld Reduceret

Junior (til og med 17 år) 400,- 320,- 200,- 120,-

Ung-senior (18-24 år) 800,- 640,- 400,- 240,-

Senior (25-66 år) 1.200,- 960,- 600,- 360,-

Veteran (67+ år) 800,- 640,- 400,- 240,-

Familiekontingent *) 2.700,- 2.160,- 1.350,- 810,-

Passivt medlem 150,- 150,- 150,- 150,-

Kontingent gælder indtil 31/3

*) Hjemmeboende børn maks. 24 år, maks. 5 personer inkl. en eller to forældre
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Valg af bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter

Navn Valgt På valg igen Genopstiller

Morten Aagreen 2020 2022 Ja

Maibrit Glenert 2020 2021 Ja

Martin Kjærgaard 2021 2023 Ikke på valg

Lene Thøgersen 2021 2023 Ikke på valg

Bente Ravn Pedersen 2020 2022 Ja

Katja Wigh-Karlsen 2020 2022 Ja

Henrik Skov 2020 2022 Nej

Jette M. Bekker 2020 Udtrådt Nej

Hanne Bagger 2021 Udtrådt Nej

Navn Valgt På valg igen Genopstiller

Kim Glenert 2021 2022 Nej

Tina Kentorp 2021 2022 Nej

Bestyrelsesmedlemmer (vælges for to år ad gangen)

Suppleanter (vælges for et år ad gangen)
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Bestyrelsen vil gerne sige tak til 
afgående bestyrelsesmedlemmer, 

suppleanter og frivillige, der har ydet 
en særlig indsats i 2021/22



Så er det tid til 

klubmesterskaber.

God fornøjelse!


