
 
 

 
 
Formandens og bestyrelsens beretning for TKR ÅRET 2020 
 
 
Indledning 
Corona… Det har desværre været det dominerende tema i 2020. Således ramte det også 
TKR. Det fik stresstestet vores system og vores kapacitet. Vi oplevede et overvældende 
antal tilmeldte på ingen tid og måtte sætte venteliste op. Det er vist ikke sket før.  
 
Til trods for et kedeligt år, synes vi dog, at vi har fået det bedste ud af det. Vi har haft 
åbent det vi kunne og træning mv. har været afholdt efter bedste evne. Vi håber selvsagt 
på bedre tider, men er klar til ‘endnu en runde’, hvis det måtte være. 
 
Vi har i bestyrelsen haft et godt og aktivt samarbejde, der primært har foregået online og 
mere digitalt. Det var en proces, vi startede op allerede forrige år, men som virkelig bar 
frugt i år. 
 
Vi har således haft en del flere møder end normalt, da tingene gik stærkt nogle gange. Det 
har fra min stol været fantastisk at se det gåpåmod, der var fra hele bestyrelsen. 
 
 
Overordnet billede 
2020 blev året, hvor vi ikke længere kunne sige, at vi havde det bedste år. Og så dog 
alligevel kan vi godt sige det på nogle områder. 
 
Vi nåede 747 medlemmer (611 seniorer, 103 juniorer, 33 passive).  
 
Over den sidste seks års periode ser tallene således ud: 
 

 
Bestyrelsen er klar over, at der vil være en naturlig max kapacitet, og at den nok blev 
overskredet sidste år. Der vil blive foretaget justeringer af dette i år.  
 
Regnskabsmæssigt endte året med et overraskende stort overskud på næsten 330.000 kr. 
Dette er dog primært drevet af besparelser i form af ikke afholdte omkostninger. Man kan 
sige et ekstraordinært overskud i en ekstraordinær situation. Derfor er det også 
bestyrelsens forventning, at i takt med en normalisering i samfundet vil vi se en 
normalisering af et eventuelt overskud.  
 
Når bestyrelsen, som forklaret på på sidste generalforsamling, er fokuseret på, at klubben 
ikke skal være underskudsgivende, er det fordi de likvide reserver hurtigt forgår, men er 
svære at generere igen. Det er vores opfattelse, at det er bedst for fremtiden, at klubben er 
solidt polstret og kan vise købmandsskab. Det er der flere grunde til. Dels er det vores helt 
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 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Medlemstal 583 579 582 648 622 684 747 815 
Juniorer 72 74 72 84 75 84 103 93 
Passive - - - - - - 35 35 



klare opfattelse, at omlægning til min. to helårsbaner vil være fremtiden - gerne suppleret 
af belysning og/eller overdækning. Dels skal vi kunne slå til, hvis der viser sig muligheder 
omkring halbyggeri, herunder overbevise en bank om, at vi er økonomisk ansvarlige. 
 
Sidste år nævnte vi 4 udfordringer, TKR stod overfor: 
 
 
1) For det første, at vi ikke har vores egen hal. Dette er der ikke mere konkret nyt omkring. 
Vi er dog i dialog med Københavns Sportsakademi, som ønsker at opføre en hal, som vi 
evt. kunne drifte på de tider, de ikke selv bruger den. Dette er noget, vi selvfølgelig 
undersøger og drøfter nærmere. 
 
2) For det andet, oplevede flere medlemmer noget utryghed - særligt i vinterperioden. 
Kommunen har indført faste vagter på anlægget og det er vores opfattelse, at dette har 
haft en effekt. Ellers hører vi selvfølgelig meget gerne fra jer. 
 
3) For det tredje, var der moderniseringsprojektet. Det er der nu nyt omkring. Det begynder 
til efteråret. Det er en omfattende plan, de har tænkt. Nogle af vores input er blevet hørt - 
andre er ikke. Det er ikke muligt for os at konkretisere de potentielle skadevirkninger for os 
endnu.  
 
4) For det fjerde grusbanerne. Som I nok ved har vi arbejdet hårdt på at analysere de 
muligheder, der er for omlægning, herunder erfaringer fra andre klubber. I kommer til at 
høre nærmere om dette. 
 
 
Det kommende år 
Indsatsområderne for det nye klubår bliver: 
 
- Forhåbentligt nogle sociale arrangementer - vi føler vi er i underskud.  
 
- Omlægning af baner 
 
- Klarlæggelse og kommunikation ift. moderniseringsprojektet. 
 
- Vi fortsætter med hold i 6 rækker i DTF og TennisØst 
 
Samlet set mener vi, at ressourcerne i klubben er fordelt og anvendt tæt på optimalt 
henset til de begrænsede faciliteter og muligheder, vi egentligt har. Der kan selvfølgelig 
foretages justeringer, men grundlæggende er vi tilfredse med disponeringen.  
 
Så meget mere er der desværre ikke at rapportere om foråret. Mange af de sædvanlige 
arrangementer har selvsagt ikke været afholdt. Vi håber inderligt, at billedet snart vil se 
anderledes ud.  
 
Men - udendørssæsonen starter lige straks!  Lige nu er banerne svampede, men arbejdet 
med forårsklargøringen går snart i gang, og vi forventer/håber at kunne starte medio april 
og holde vores traditionelle standerhejsning på terrassen lige i starten af maj. 
 
 
Afslutning 
Her til slut vil jeg på egne og bestyrelsens vegne sige tak til klubbens aktive medlemmer 
for en særlig indsats i et vanskeligt år. Der er jo mange andre end bestyrelsen, der gør en 
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indsats her i TKR. Det gælder de forskellige holdkaptajner, det gælder trænerne, og det 
gælder de medlemmer, som har givet en praktisk hånd med eller som i aften er mødt 
nysgerrige og kritiske op. Og så gælder det selvfølgelig revisorerne samt dirigent og 
referent. 
 
På en personlig note, nu hvor jeg alligevel har ordet, kan jeg meddele, at jeg ikke vil 
genopstille til bestyrelsen i år. Tiden er pludselig meget knap, når man får børn - det er der 
nok flere af jer, der kan genkende. Så selv om lysten er der, så er det ikke realistisk, at jeg 
fremover kan yde den indsats, som TKR fortjener. Jeg føler heldigvis, jeg efterlader en 
klub og en bestyrelse i absolut topform. Stort set alle de initiativer, vi har igangsat er enten 
i mål eller rigtig godt på vej til at blive effektueret. Dog med undtagelse af et thuja-projekt.. 
åh gud.. Der er dog stadig arbejde, der skal gøres og nye ting, der skal søsættes, men jeg 
er meget fortrøstningsfuld og overbevist om, at den nye bestyrelse vil fortsætte det gode 
arbejde og styre skibet med meget sikker og kærlig hånd. Jeg vil dog fortsat være medlem 
og nok også holdkaptajn, så helt farvel er det heldigvis ikke. 
 
Og så vil jeg sige tak til bestyrelsen for en rigtig godt og konstruktivt samarbejde med en 
særlig tak til Max og Amela, som jeg har dannet forretningsudvalg med.  
 
Til sidst vil jeg bare sige tak for tilliden, der blev vist mig - det har været en fornøjelse og 
privilegium at få lov til at besidde posten.  
 
 
På vegne af bestyrelsen 
 
 
Michael Ro Mejer 
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