
Formandens og bestyrelsens beretning for TKR 2019  

Indledning  
Den overordnede melding er, at 2019 var endnu et rigtig godt år. Nok klubbens bedste hidtil. 
Det siger vi næsten hvert år, men det passer. 
 
Året 2019 har for bestyrelsen været et “indlæringsår”. Intet mindre end fem 
bestyrelsesmedlemmer med over 25 års samlet erfaring og tro tjeneste forlod bestyrelsen 
ved generalforsamlingen i 2018.  

Nye gode kræfter er trådt til i bestyrelsen, men som med alt andet skal tingene læres, og                 
mange opgaver har skullet løses for første gang. Det har derfor også været et lærerigt år                
for bestyrelsen.  

Vi har i bestyrelsen haft et godt og aktivt samarbejde, der har været præget af mange nye 
medlemmer. Derfor en særlig tak til de nye medlemmer som er gået flot til opgaven og til 
Lars, som har supporteret os og foretaget en god overlevering. Det bliver spændende at se, 
om han nogensinde får lov til at slippe helt.  

Vi er i bestyrelsen blevet mere digitale i den måde, vi arbejder på, herunder brug af digitale 
værktøjer samt online dokumenter og opbevaring. Vi har derudover brugt kræfter på at 
udfærdige brugbare årshjul og procedurer for udvalg og opgaver. Det mener vi vil tjene denne 
og fremtidige bestyrelser og medlemmer.  

Men selv om mange kræfter er brugt på at opstarte den nye bestyrelse, har vi ikke ligget 
på den lade side. Der er løbende været et større udbud af træning, afholdt forskellige 
events som rødvinsturnering, proam osv., så blev der pyntet op med blomster - det gør vi 
igen i år, lavet ny hjemmeside, afholdt tenniscamp, Ryvang Garros og mange andre ting.  

Vi gik således til året 2020 med god energi og god erfaring i bagagen.  

Så kom coronaen. Det har krævet en ekstra indsats, men vi åbnede som 
en af de første klubber med rimelige baner. Der var børnesygdomme, 
men henset til, at der er andre klubber som ikke har åbnet fuldt op, synes 



jeg, vi skal være glade. Det er uvist, hvad vi kigger ind i, men vi tilpasser 
os løbende. 

Vi sluttede året med omkring 750 medlemmer, hvilket er rekord. 
  
Bestyrelsen er klar over, at der vil være en naturlig max kapacitet, idet vi kun har 
begrænsede faciliteter. Vi overvåger derfor løbende.  

Overordnet har budgettet holdt. Vi ender dog med et årsresultat på omkring minus 30.000 
kr. i stedet for de budgetterede minus 3.000 kr.  

Dette forøgede underskud skyldes primært to ting: 1) at en udgift på ca. 40.000 kr. blev 
konteret forkert og retteligt skulle have været i 2018. Da vi ikke kan tilbagepostere og ændre 
regnskabet for 2018 bliver det medtaget i 2019. 2) at bestyrelsen besluttede at etablere et 
thuja hegn til ca. 60.000 kr. Dette projekt gik dog mildest talt i vasken, da samtlige træer er 
døde. Det er sandsynligvis grundet manglende vanding. Det skal drøftes på 
generalforsamlingen, om der er tilslutning til at prøve igen i et nyt regi, da det på længere sigt 
vil være en smuk og god ordning, der også vil tage meget af vinden.  

At underskuddet ikke er blevet større skyldes efter bestyrelsens opfattelse, at vejret var med 
os i særligt den første del af sæsonen. Dvs. banerne blev rigtig gode med ikke meget ekstra 
arbejde, hvilket skal ses i tråd med, at i 2018 blev der etableret et natvandingsanlæg. Det 
har påvirket banerne og arbejdet omkring dem meget positivt, og har i vores optik allerede 
betalt sig hjem.  

Bag disse regnskabsmæssige tal skjuler der sig således et rigtig godt år for klubben. 

Men! efter to års underskud vil vi i bestyrelsens nu fokusere på at generere et overskud - 
gerne et større et. Det er bestyrelsens vurdering, at det vil være i klubbens interesse at øge 
egenkapitalen de næste par år, så vi er klar til eventuelle udfordringer samt muligheder der 
måtte byde sig. Mere om de muligheder lidt senere. 

Derudover må vi konstatere, at ydelser, services, lønninger osv. gradvist bliver dyrere. 
Bestyrelsen vil derfor udvise rettighed omhu og foreslå, at det årlige kontingent sættes op til 
700 kr. for seniorer og 250 for juniorer. Det er stadig det ubestridt billigste kontingent, og vi 
synes stadig det er stor værdier for pengene. Eventuelle flere penge i kassen skal derudover 
bruges på at aktivere flere kræfter i klubben til fx varetagelse af mindre opgaver omkring 
ukrudt, blomster osv.  



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 vil vi forsøge at replikere året.  

 

FREMTIDEN: 

Klubbens aktuelle udfordringer - Det hele er desværre ikke kun lutter lagkage. TKR 
står selvfølgelig også overfor nogle udfordringer. Bestyrelsen ser primært disse fem:  

1) For det første, at vi ikke har vores egen hal. Det er frustrerende, at vi ikke kan gøre mere 
for vores medlemmer i vinterperioden, hvor vi kun har ret begrænsede faciliteter. Som 
tidligere nævnt har vi argumenteret for, at vi skulle have fuld rådighed over den ene bane i 
Ryparken og evt. få underlaget omlagt. Vi er endnu ikke blevet mødt positivt fra 
kommunens side, men vi klør på. Skyldes primært at de ønsker multihaller. Tidligere talte vi 
om muligheden for en bane i forlængelse af den eksisterende. Det er meget vanskeligt og 
dyrt - næppe blive til noget. Ny mulighed via Idrætsakademiet. De har pengene, vi har 
medlemmerne til at gøre det til en god forretning. Meget tidligt stadie, så intet konkret. 

2) For det andet, oplever flere medlemmer noget utryghed - særligt i vinterperioden. Der 
har flere gange været chikane og hærværk, og nu senest i julen har der været indbrud i 
vores skabe. Vi har i bestyrelsen løbende brokket os til kommunen. Det lader til, at vi er 
blevet hørt. Fra januar har kommunen indførst faste vagter på anlægget. Vi håber meget 
på, at dette kan reducere omfanget af episoder. Det er i hvert fald positivt. 

3) For det tredje, er der moderniseringsprojektet. Det er stadig en joker. Det er ikke helt 
klart, hvor, hvornår, hvordan det skal foregå.. Vi må krydse fingre for, at de tænker sig om 
og at det ikke rammer os for meget. Vi har ikke meget klarhed over, hvordan det vil ramme 
os, om det bliver et anlæg til det bedre, eller om det vil tiltrække mere utryghed og flere 
uheldige personligheder. Vi kan desværre ikke gøre særligt meget i den henseende andet 
end at byde ind med observationer.  

4) For det fjerde grusbanerne - eller nærmere vandstanden under. Det er vist ingen 
hemmelighed, at vores baner bliver nemt oversvømmet ved længere tids regn. Det skyldes 
(så vidt vides, at vandstanden i området er meget høj samt at banerne er gamle). Vi har 
forskellige løsninger i kikkerten, herunder omlægning til såkaldt “Redplus”-baner. Vi håber 



dette kan ske indenfor de næste 2-3 år. Det er også en af grundene til, at vi gerne vil spare 
op. 

5) Derudover har Københavns Kommune indført et kommende gebyr på enten 20 eller 40 kr. 
pr benyttet tennisbanetime alt efter om det er i Ryvangen eller Svanemøllen. Dette vil belaste 
klubbens økonomi direkte med ca. 80.000 kr. Bestyrelsen vil således regulere på det særlige 
vinterbanekontingent. Dette skulle egentligt have været sket gradvist i 2019 og igen i 2020, 
men bliver nu foretaget med én justering i 2020.  

 

Det kommende år - 2020 Indsatsområderne 
for det nye klubår bliver:  

- Ud over ovenstående udfordringer 

- Fortsat fokus på kommunikationen til medlemmer og styrkelse af klubånd  
Særligt overvejelse omkring flere arrangementer  

- Forskønnelse af anlægget  
Særligt overvejelse omkring thuja-hegn, flere blomster, særligt 
forskønningsudvalg mv. Allerede frivillige har meldt sig. 

- Større inddragelse af frivillige kræfter i klubben  
Lidt for meget bestyrelsesbåret - vi ønsker mere involvering fra 

medlemmerne, da vi ønsker åbenhed. Særligt overvejelse omkring øremærkede beløb 
til frivillige arrangementer og initiativer.  

Afslutning  
Her til slut vil jeg på egne og bestyrelsens vegne sige tak til klubbens aktive medlemmer. 
Der er jo mange andre end bestyrelsen, der gør en 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 frem. Og så gælder det selvfølgelig 
revisorerne samt dirigent og referent. 


