Notat om tennisklubber i Rudersdal Kommune 2018
(medlemstal og sammensætning samt tilhørs- og ejerforhold)

14. august 2018

Birkerød Tennisklub
Aldersgruppe
Medlemmer 2017
4-18 år
525
19-24 år
33
25 år og derover
428
Handicappede
0
I alt
986
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Sagsnr.: 17/5622

Medlemmer 2013
660
48
479
1
1.188

Ejerforhold
Kommunalt anlæg på Topstykket 28 i Birkerød. Der er indgået driftsaftale med foreningen.
Udendørs baner
14 baner
3 minibaner
1 slagvæg
Indendørs baner
4 baner
Bemærkninger fra beretningen for 2017
 Der afholdes 6 bestyrelsesmøder om året
 Foreningens primære aktivitet har været fokus på udviklings og
vedligeholdelse af tennisanlægget samt øget fokus på sociale aktiviteter målrettet fastholdelse og styrkelse af medlemmernes aktivitetstilbud.
 Foreningen har haft en del ændringer i det ansatte personale (elite
og tennisskole). Dette har styrket trænerteamet og vil understøtte
aktiviteterne på banerne og tennisanlægget.
 Der er mulighed for at deltage i den demokratiske proces, og foreningen er ved at undersøge udvidelse af kommunikationen via
hjemmeside og til sociale medier.
 Udviklingssamarbejdet med Badmintonklubben og Squashklubben
er indstillet, men analyserne som blev udarbejdet i samarbejde med
DGI vil give klubben grundlag for nye indsatser fremover jf. Folkeoplysningsudvalget den 22.05.2018, pkt. 9
 Udover klubbens vision, har bestyrelsen indgået i et samarbejde
med DGI om ”fastholdelser af medlemmer”.
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Muligheder i kommunen for samarbejde er gode og klubben har
bl.a. samarbejde med øvrige tennisklubber om Davis Cup i marts
2018. endvidere arbejder klubben også på et samarbejde med andre klubber udenfor Rudersdal Kommune målrette fællestræninger.
Alkoholregler: Der er ikke fastsat særlige alkoholregler for medlemmerne
Økonomi: Underskud på 38.780 kr., egenkapital på 886.630 kr.

Holte Tennisklub
Aldersgruppe
4-18 år
19-24 år
25 år og derover
Handicappede
I alt

Medlemmer 2017
397
14
388
0
799

Medlemmer 2013
300
15
385
0
700

Ejerforhold
Eget anlæg beliggende på kommunalt areal på Carlsmindevej 26 i Holte. Holte Tennisklub har fået overdraget brugsretten til arealet.
Anlæg beliggende på ”Trekanten” (hjørnet af Vangebovej og Søllerødvej i Holte). Kommunen har en lejeaftale med Naturstyrelsen. Kommunen stiller arealet vederlagsfrit til rådighed for Holte Tennisklub.
Udendørs baner
7 baner på ”Trekanten” (hjørnet af Vangebovej og Søllerødvej)
5 baner på Carlsmindesvej 26
1 slåmur på Carlsmindevej 26
Indendørs baner
Rundforbi Tennishal – tildeling af tider sker i henhold til aftale med Rudersdal Kommune og Rundforbi Tennishals bestyrelse.
Birkerød Tennishal – sæsontildeling (i mindre omfang)
Bemærkninger fra beretningen for 2017
 Der afholdes 7 bestyrelsesmøder om året
 Foreningens primære aktivitet tager afsæt i det stigende antal medlemmer og anvendelse af klubbens udendørsbaner samt muligheden for flere indendørsbaner i Rundforbi Tennishal.
 Foreningen har iværksat et indledende projekt målrette tværgående
samarbejde med øvrige tennisklubber i Rudersdal kommune. Projektet er dog først lige igangsat.
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Klubben har løbende arbejdet på muligheden for etablering af en
Padelbane. Dette kræver dog økonomi og flere frivillige, så projektet er ”på hold”.
I forbindelse med nyt medlemsbetalingssystem for at lette det økonomiske arbejde, blev der en del udfordringer og dette krævede en
ekstra indsats for kasserer i oktober.
I forbindelse med en tilbagegang i medlemstallene fra 2016, har bestyrelsen flere projektet som påtænkes igangsat. Tilbagegangen
har både været i børn og voksenrækkerne.
Klubben mistede deres cheftræner og højrehånd pludseligt i efteråret. Bestyrelsen har nu ansat nye sportschef og cheftræner som er
et makkerpar, der vil kunne gennemføre klubbens visioner.
Der er mulighed for at deltage i den demokratiske proces, og foreningen har øget kommunikationen fra hjemmeside og Facebook.
Der er et samarbejde med Vedbæk-, Nærum-, Trørød Tennisklub
(målrettet fællesanlæg med indendørsbaner i Rudersdal kommune). I den forbindelse også drøftelser af andre muligheder (udvidelse af Rundforbi Tennishal eller halløsning på ”Trekanten”).
Muligheder i kommunen for samarbejde har været gode og positive.
Klubben mangler indendørstid til børn og ungetræningen om vinteren, hvorfor dette ønskes løftet. Klubben har store økonomiske udgifter til dette gennem leje af tennisbaner udenfor Rudersdal Kommune.
Alkoholregler: (mangler endelig tilbagemelding)
Handicapadgang: (mangler endelig tilbagemelding)
Økonomi: Underskud på 45.727 kr., egenkapital på 648.240 kr.

Høsterkøb Tennisklub
I 2018 åbnede en ny multibane ved Høsterkøb Skole. Denne bane har
klubben adgang til via en aftale mellem Kultur og Høsterkøb Skole.
Multibanen erstatter tidligere tennisbane på samme areal.
Der foreligger pt. et forventet medlemstal på 40 medlemmer. Alle over
25 år.
Bemærkninger fra beretningen for 2017
 Der afholdes 7 bestyrelsesmøder om året
 Foreningens primære aktivitet har været deltagelse i og medvirken
til at få etableret den nye multibane ved Vedbæk Skole. Banen åbnede i foråret 2018. Klubben har ikke haft aktiviteter siden 2003 og
skal nu igangsætte aktiviteter i 2018

3







Der er mulighed for at deltage i den demokratiske proces, og foreningen har øget kommunikationen fra hjemmeside via Facebook
(efter åbning af multibanen)
Der er et samarbejde med Høsterkøb Skole omkring anvendelse af
Multibanen.
Muligheder i kommunen for samarbejde har været positive efter at
muligheden for reetablering af multibanen blev igangsat
Alkoholregler: (mangler endelig tilbagemelding)

Nonnesøens Tennisklub
Aldersgruppe
Medlemmer 2017
4-18 år
52
19-24 år
5
25 år og derover
59
Handicappede
0
I alt
116

Medlemmer 2013
84
0
66
0
150

Ejerforhold
Nonnesøens Tennisklub benytter en kommunalt ejet bane ved Nordvangsparken i Bistrup og har en brugs- og driftaftaler gældende fra
2015.
Udendørs baner
1 bane
Indendørs baner
Ingen indendørs baner tildelt.
Bemærkninger fra beretningen for 2017
 Der afholdes 7 bestyrelsesmøder om året
 Manglende ungdomstræner har for 2017 betydet, at foreningens
børne og ungeaktiviteter har været udfordret. Dette ændres forhåbentligt for 2018 med indgåelse af en aftale med en træner.
 Foreningens primære aktivitet vil være de to ungdomstræninger og
en voksentræning, for at styrke træningen og de sociale tilbud for
medlemmerne.
 Foreningen vil endvidere sættes fokus på samarbejdet med Idrætsområdet gennem samarbejdsaftalen som foreligger, således at arealet kommer til at stå fint for medlemmernes og ikke bære et synligt
tegn på det hærværk på banen, møbler mv. som blev gennemført i
2017
 Der er mulighed for at deltage i den demokratiske proces.
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Der er et samarbejde med Idrætsområdet målrette drift- og anlægsaftalen.
Foreningens vision er at styrke børn og ungdomstræningen og det
sociale omkring klubben
Alkoholregler: (mangler endelig tilbagemelding)
Økonomi: Overskud på 15.484 kr., egenkapital på 38.656 kr.

Nærum Tennisklub
Aldersgruppe
4-18 år
19-24 år
25 år og derover
Handicappede
I alt

Medlemmer 2017
68
1
202
0
271

Medlemmer 2013
92
1
243
0
336

Ejerforhold
Eget anlæg beliggende på kommunalt areal på Hegnsvej 38 i Nærum.
Nærum Tennisklub har fået overdraget brugsretten til arealet.
Udendørs baner
4 baner
1 minibane / slåmur
Indendørs baner
Rundforbi Tennishal – tildeling af tider sker i henhold til aftale med Rudersdal Kommune og Rundforbi Tennishals bestyrelse.
Bemærkninger fra beretningen for 2017
 Der afholdes 8 bestyrelsesmøder om året
 Ny træner for junior og senior, idet nuværende træner flytter til Hillerød
 Foreningens primære aktivitet er foruden træning, de sociale aktiviteter som ”hyg ind”, ”åben hus”, ”endagsturnering med handicappede” og ”sommer camp”.
 Foreningen har iværksat en ændring i formen for åben-lukke af
klubhus samt så et rengøringsjob op for klubhuset
 Der er mulighed for at deltage i den demokratiske proces, og foreningen har øget kommunikationen fra hjemmeside og Facebook til
også at have en informationsfolder
 Der er et samarbejde med Vedbæk-, Trørød- og Holte Tennisklub
(målrettet den selvejende institution Rundforbi tennishal).
 Foreningens vision er, at være den mest hyggelige tennisklub - dels
for børn, børnefamilier og seniorer.
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Klubbens størrelse gør, at de helt store elitespillere henvises til elitetræning i naboklubberne.
Klubben har arbejdet med Dansk Tennisforbunds ”Play og Stay”
koncept.
Muligheder i kommunen for samarbejde har været gode og positive.
Klubben benytter tildelt tid i Nærum skole og Rundforbi Tennishal.
Klubben støtter dog muligheden for udvidelsen af indendørs træningsbaner børn og ungdomstræning, hvorfor dette ønskes løftet.
Alkoholregler: Ingen alkoholregler – finder det ikke nødvendigt.
Handicapregler: Der er rimelige ramper for en kørestol til at køre op
til klubhuset.
Økonomi: Overskud på 26.718 kr., egenkapital på 163.153 kr. Har
hævet kontingentet med 100 kr. for senior og 50 kr. for juniorer

Rudersdal Tennisklub
Aldersgruppe
Medlemmer 2017
4-18 år
30
19-24 år
0
25 år og derover
151
Handicappede
0
I alt
181

Medlemmer 2013
28
2
163
0
193

Ejerforhold
Eget anlæg beliggende på kommunalt areal på Gl. Holtetoften 13 i Gl.
Holte. Rudersdal Tennisklub har fået overdraget brugsretten til arealet.
Udendørs baner
6 kunststofbaner, som benyttes året rundt.
Indendørs baner
Ingen indendørs baner tildelt.
Bemærkninger fra beretningen for 2017
 Der afholdes ca. 7 bestyrelsesmøder om året
 Foreningens primære aktiviteter er fællestræning og ungdomstræning. Derudover årlige arrangementer som vedligeholdelsesdage
(for tennisanlægget), søndagstræf samt udlån af baner til en folkeskole (åben skole)
 Foreningen har endvidere haft samarbejde med DGI om ”hjælp fra
coach” og hvervning af træner i efteråret.
 Foruden træningen har klubben fokus på tennisbanerne som er de
eneste udendørsbaner som kan benyttes hele året og hvor bane 1
+ 2 nu skal renoveres. Grundet den forholdsvis store kapacitet, un-
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dersøges muligheden for at omlægge 2 baner til en Padel bane.
(Klubben har igangsat en dialog med Kulturområdet målrette dette)
 Der er mulighed for at deltage i den demokratiske proces, og foreningen har kommunikation fra hjemmeside og via Facebook, idet
banerne løbende kan bookes
 Der er ikke et samarbejde med konkrete klubber, men klubben har
udsendt tilbud til alle klubber i Rudersdal kommunen med tilbud om
benyttelse af kunstbanerne efter nærmere aftale. Ingen klub har benyttet sig at dette tilbud.
 Foreningens vision tager afsæt i, at klubben er en breddeklub med
særlig fællestræningen, som også benævnes som ”Hvirvelvinden”.
 Muligheder i kommunen for samarbejde er blevet bedre efter at
klubben også deltager i stævner mv. i Rundforbi tennishal (hvor de
af historiske grunde ikke har plads i bestyrelsen og derfor heller ikke vøret aktiv medspiller med de øvrige klubber)
 Alkoholregler: Klubben har ingen serverings-eller udsalgsfaciliteter,
og alkohol indtages normalt kun i meget moderat omfang ved særlige begivenheder eller fejringer i klubben. Bestyrelsen vurderer på
denne baggrund ikke, at der er behov for regler for alkoholindtag på
anlægget.
 Økonomi: Overskud på 4.990 kr., egenkapital på – 478.287 kr.

Tennis 45+
Aldersgruppe
4-18 år
19-24 år
25 år og derover
Handicappede
I alt

Medlemmer 2017
0
0
122
0
122

Medlemmer 2013
0
0
122
0
122

Ejerforhold
Tennis 45+ anvender kun Rundforbi Tennishals indendørs baner.
Udendørs baner
Klubben anvender ikke udendørsbaner. Om sommeren spiller medlemmerne i andre klubber i kommunen.
Indendørs baner
Rundforbi Tennishal – tildeling i henhold til aftale med Rudersdal Kommune og Rundforbi Tennishals bestyrelse.
Bemærkninger fra beretningen for 2017
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Der afholdes bestyrelsesmøder med deltagelse af udpeget medlemmer fra Vedbæk-, Nærum-, Trørød- og Holte Tennisklub
Foreningens primære aktivitet er en fast årsplan herunder kulinarisk
(kaffebord). Der er kun seniormedlemmer fra Vedbæk-, Nærum-,
Trørød- og Holte Tennisklub med fast formiddagsfællesspil
Der er mulighed for at deltage i den demokratiske proces, og foreningen har kommunikationen fra Rundforbi Tennishals hjemmeside
og i cafeområdet efter træningen
Der er et samarbejde med Vedbæk-, Nærum-, Trørød- og Holte
Tennisklubber
Alkoholregler: Foreningen finder det ikke relevant at fastsætte sådanne regler men kun vil sociale lejligheder
Handicapadgang: Rundforbi Tennishal er ikke indrettet til handicappede, men der er adgang via terrænniveau til hallen. Handicappede
kan dog ikke komme i bad eller i cafeen
Økonomi: Overskud på 10.368 kr., egenkapital på 120.246 kr.

Trørød Tennisklub
Aldersgruppe
4-18 år
19-24 år
25 år og derover
Handicappede
I alt

Medlemmer 2017
161
5
220
0
386

Medlemmer 2013
155
10
215
0
380

Ejerforhold
Eget anlæg beliggende på kommunalt areal på Frydenlundsvej 61 i
Trørød. Trørød Tennisklub har fået overdraget brugsretten til arealet.
Udendørs baner
3 baner
1 minibane
1 slåmur
Indendørs baner
Rundforbi Tennishal – tildeling af tider sker i henhold til aftale med Rudersdal Kommune og Rundforbi Tennishals bestyrelse.
Bemærkninger fra beretningen for 2017
 Der afholdes 7 bestyrelsesmøder om året
 Foreningens primære aktiviteter er de fastlagte træninger for junior
og senior samt onsdagstræning og klubspil på tværs. Endvidere har
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sommerfesten og andre enkeltstående aktiviteter fastholdt det hyggelige i klubben.
Endvidere har klubben fokus på ”ubudne gæster” og igangsat medlemmernes fokus på eventuelle skader eller andet idet mindre materialer er blevet ødelagt efter et besøg.
Klubben har også iværksat en større indsats på det tværgående
fællesskab mellem junior og seniorspillerne.
På anlægget er der igangsat et samarbejde med Rudersdal Kommune for at få undersøgt vandtrykket til tennisanlægget. Banerne
har behov for band, men vandtrykket er så lavt, at dette udfordrer
klubben.
Der er mulighed for at deltage i den demokratiske proces, og foreningen har gennem banebookning en god udnyttelse ved ”frigivelse” af baner til andre medlemmer.
Der er et samarbejde med Vedbæk-, Nærum-, Trørød- og Vedbæk
Tennisklub
Muligheder i kommunen for samarbejde har været gode, idet et
renoveringsprojekt har krævet forskellige myndighedsmæssige afklaringer samt økonomisk støtte. Dette har været en rigtig god proces og givet foreningen mulighed for at iværksætte renoveringen af
taget
Alkoholregler: (mangler endelig tilbagemelding)
Handicapadgang: (mangler endelig tilbagemelding)
Økonomi: Overskud på 2.594 kr., egenkapital på 348.990 kr. (kontingent forhøjet med 50 kr. for alle medlemmer).

Vedbæk Tennisklub
Aldersgruppe
4-18 år
19-24 år
25 år og derover
Handicappede
I alt

Medlemmer 2017
199
20
254
0
473

Medlemmer 2013
261
12
263
0
536

Ejerforhold
Eget anlæg beliggende på kommunalt areal på Olesti i Vedbæk. Vedbæk Tennisklub har fået overdraget brugsretten til arealet.
Udendørs baner
5 baner
1 minibane / slåmur
Indendørs baner
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Rundforbi Tennishal – tildeling af tider sker i henhold til aftale med Rudersdal Kommune og Rundforbi Tennishals bestyrelse.
Bemærkninger fra beretningen for 2017
 Der afholdes 9 bestyrelsesmøder om året
 Foreningens primære aktiviteter er fortsat med afsæt i faste træninger og nye tilbud via løbeklubben om onsdag, udfordringstavlen,
senior/veteran træning, ”Fritidsklub” og et samarbejde med Vedbæk
skole målrette juniormedlemmer.
 Klubhusets tag skal renoveres i 2018 og parkeringspladsen samt
udearealerne vil blive forskønnet i 2018.
 Der er mulighed for at deltage i den demokratiske proces, og foreningen har kommunikationen fra hjemmeside.
 Der er et samarbejde med Vedbæk-, Nærum-, Trørød- og Holte
Tennisklubber
 På generalforsamlingen var der forslag om at ændre klubbens formål. Det blev besluttet, at bevare Vedbæk Tennisklub som den gode lokale forening, den har været i over 100 år og som med udgangspunkt i et meget værdsat baneanlæg smukt placeret i Vedbæk, danner rammen for alle klubbens medlemmer og deres udøvelse af tennissporten. Det er et ønske at være en klub,
der kan rumme tennisspillere i alle aldre og på alle niveauer, dvs. lige fra nybegyndere til elitespillere.
 Foreningens vision om projekt ”Vedbæk Tennispark” har været i
gang gennem flere år. Dette projekt har generalforsamlingen med
bestyrelsens anbefaling indstillet og sat fokus på renovering af minibanen.
 Muligheder i kommunen for samarbejde har været gode og positive.
Klubben mangler indendørstid til børn og ungetræningen om vinteren, hvorfor dette ønskes løftet. Klubben har store økonomiske udgifter til dette gennem leje af tennisbaner udenfor Rudersdal Kommune.
 Alkoholregler: Der er ikke mulighed for at købe alkohol i Vedbæk
Tennisklub og vi har en klar holdning til, at ingen af vores juniorer
under 18 år skal indtage alkohol, når de opholder sig på klubbens
område. Der serveres alene alkohol i Vedbæk Tennisklub ifm. veteranernes tirsdagsaftenturnering ved en efterfølgende middag, hvor
deltagerne selv medbringer deres drikkevarer.
 Handicapadgang: Tilbyder adgang til klubbens anlæg for medlemmerne og alle interesserede besøgende. Der er niveaufri adgang til
alle baner og omkringliggende stier og veje. Ønsker man som rullestolsbruger adgang til klubhuset kan der være behov for at blive
hjulpet op over et mindre dørtrin ind til hhv. omklædningsrum og
selve klublokalet med tilhørende køkken
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Økonomi: Underskud på 16.721 kr., egenkapital på 478.863 kr. (der
blev vedtaget en kontingentstigning på 50 kr. for senior og 25 kr. for
junior)

Tendenser i Tennis i Rudersdal Kommune:
 Det samlede medlemstal for Tennisklubberne i Rudersdal Kommune er faldet fra 3.604 i 2013 til 3.334 i 2017. dette svarer til et fald
på 7,5 %
 Alle klubber har installeret elektronisk bookingsystem. Dette muliggør en lettere styring og bedre analyse af anvendelsesgraden af banerne og de enkelte medlemmers benyttelse
 Flere klubber tilkendegiver behov for mere indendørs træningstid
eller etablering af flere indendørsbaner. Tennis betegnes som
helårssport og bør derfor sidestilles med andre indendørsidrætter
 Tre klubber undersøger eller arbejder med etablering af en Padelbane.
 To klubber har arbejdet på projekter målrettet flere lokale udendørsbaner. Disse projekter er dog ikke virkeliggjort.
 Der er god medlemsindflydelse og der samarbejdes på tværs i Rudersdal mellem klubbener samt med flere klubber i naboklubberne.
 Der er ingen tennisklubber i Rudersdal Kommune som har udarbejdet en alkoholpolitik, men individuelt har de enkelte klubber en
praksis hvor medlemmer under 18 år ikke må nye alkohol i klubben
og på anlægget. Alkohol servers kun i forbindelse med sociale aktiviteter til de aldre medlemmer.
 Kun få klubber har begrænset adgang for Handicappede til deres
baner og klublokaler
 Økonomisk er der et samlet underskud på 41.075 kr. hvoraf 2 klubber bære et stort underskud (Birkerød tennisklub og Holte Tennisklub)
 Der er en stor egenkapital i alle klubberne, med undtagelse af Rudersdal Tennisklub.
Den selvejende institution Rundforbi Tennishal
Den selvejende institution Rundforbi Tennishal er etableret af 4 klubber
(Holte Tennisklub, Nærum Tennisklub, Trørød Tennisklub og Vedbæk
Tennisklub) og drives i dag af en bestyrelse med repræsentanter fra de
4 tennisklubber.
Rundforbi Tennishal er beliggende på Rundforbivej 140 i Nærum og
har 4 baner.
Siden 2006 har der været en tilskudsaftale for 2 år ad gangen. Den
seneste for perioden 2018 og 2019.
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Tilskudsaftalen er udarbejdet for at sikre, at tennissport kan dyrkes indendørs af børn og unge inden for de givne rammer i Rundforbi Tennishal.
For 2018 og 2019 gives et årlige driftstilskud på 345.000 kr. pr. år til
delvis dækning af Rundforbi Tennishals udgifter til driften af ejendommen. Der er følgende forudsætninger for tilskuddet:






Rundforbi Tennishal foretager årligt en fordeling af baner ud fra prioritering efter folkeoplysningslovens bestemmelser, således at børn
og unge samt handicappede har første prioritet.
Der er aftalt en ordning med et tidsbånd, hvor banetimerne skal benyttes til træning for børn og unge. Tidsbåndet skal respekteres, når
der fordeles tider imellem tennisklubberne.
Tennisklubberne (Holte Tennisklub, Nærum Tennisklub, Trørød
Tennisklub og Vedbæk Tennisklub) kan ikke søge lokaletilskud efter folkeoplysningslovens bestemmelser og gældende tilskudsregler
for brug af tennishallen.

Ordningen med et tidsbånd reserverer tid til træning for børne- og ungdomsmedlemmer i de 4 tennisklubber på 2 baner i ugens 5 hverdage i
tidsrummet kl. 14.00 til 18.00 samt på 2 baner på ugens 5 hverdage i
tidsrummet 14.30 til 18.30, svarende til i alt 40 timer ugentligt på alle 4
baner.
Aftalen skal genforhandles i efteråret 2019.
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