
Bestyrelsens bemærkninger til Henrik Engell-Jensens forslag 
 

1. Bestyrelsen kan ikke anbefale forslagets vedtagelse. Bestyrelsen er af den principielle 
opfattelse, at de opsparede midler skal anvendes til renovering og modernisering af 
tennisanlægget og ikke til driftsudgifter. Vi er en klub med aktiver, og dem skal vi værne 
om. Det er endvidere bestyrelsens principielle opfattelse, at udgifter til ordinær drift af 
anlægget skal dækkes af indtægter som f.eks. medlemskontingenter, halleje, tilskud og 
andre støttemidler.  

2. Bestyrelsen kan ikke anbefale forslagets vedtagelse. Forslaget vil reelt indebære en 
medlemsrabat til en gruppe medlemmer uden at dette er sagligt begrundet. Der må lægges 
afgørende vægt på, at mulighederne – eller mangel på samme - for at kunne spille på 
banerne og i hallen er den samme for alle medlemmer  Det er bestyrelsens principielle 
opfattelse, at når der er lige vilkår for alle, så skal alle betale det samme kontingent. 

3. Bestyrelsen kan ikke anbefale forslagets vedtagelse. Bestyrelsens motivering for den 
kontingentforhøjelse, der blev vedtaget på sidste års ordinære generalforsamling indeholdt 
ikke en henvisning hal 2-projektet. Det er bestyrelsens principielle opfattelse, at det vil 
være uansvarligt, hvis det forudsættes, at et budget kun skal balancere. Ethvert budget skal 
naturligvis indeholde de nødvendige hensættelser til løbende ordinære renoveringer 
forbedringer og fornyelser på anlægsaktiverne, så anlægget til stadighed er fuldt 
funktionsdygtigt og velholdt. Konkret står vi overfor udgifter på knap 40.000,- til en låge, 
der aflukker området ved klubhusets terrasse. Desuden skal vi have set på et låsesystem til 
banerne. Terrassen skal snart vedligeholdes. Der skal plantes noget ved græsplænen, 
fliserne langs banerne skal måske omlægges, og der skal være mulighed for vanding på 
bane 1 og 2 hele året. Så der masser af grunde til at hensætte. Begrundelsen for 
kontingentforhøjelsen var en almindelig pristalsregulering af kontingentet – den første 
nogensinde. Det er fortsat aktuelt navnlig i lyset af det sidste års inflation. Således ville en 
pristalsregulering i dag føre til en forhøjelse af kontingentet med ca. 22% eller godt 200,- 
kr. Dernæst var begrundelsen, et øget udgiftspres, fordi kommunen har ændret praksis og 
ikke længere løfter momsen af klubbens udgifter i nævneværdigt omfang. Det er en 25% 
forøgelse af udgifterne. Endvidere var begrundelsen en øget udgift til rengøring, fordi vi 
hyrede et firma til dette og dette er med moms. Der kan suppleres med, at vi efter 
anlægget af de to helårsbaner kan se frem til udgifter til rengøring i vinterhalvåret. Endelig 
er der dele af klubarbejdet, hverken bestyrelsen eller frivillige kan løfte. Det gælder navnlig 
bistand til kassererarbejdet og en renovering af hjemmesiden, men vi må også overveje 
udgifter til en banepasser. Alt dette dannede grundlag for kontingentforhøjelsen. Når det 
er sagt, så skal man være opmærksom, at kontingentet er på niveau med sammenlignelige 



klubber. Jeg minder om, at vi har 8 baner, heraf nu 2 helårsbaner, og 1 hal, og at det 
nærmest altid er muligt at booke en bane med meget kort frist. 

4. Bestyrelsen kan ikke anbefale en vedtagelse af forslaget. Der henvises til begrundelsen 
under punkt 3. Det fremhæves, at kontingentforhøjelsen ikke var begrundet i hal 2 
projektet. 


