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Bestyrelsens beretning for sæsonen 2019-2020
Overskrifter
To overskrifter opsummere de sidste 11 måneder:
 Corona
 Ansvar
Det sidste først.

Siden sidst
Med ret mange nye bestyrelsesmedlemmer, var det ventet at der skulle noget tid til, inden alle fandt deres
pladser og opgaver. Det er dog gået over al forventning, specielt i kraft af bestyrelsesmedlemmernes velvilje
til at tage ansvar. Ønsket om at få så mange hjørner af klubben repræsenteret med deres stemmer i
bestyrelsen som muligt, har fungeret godt – dog er juniorerne og deres forældre ikke repræsenteret, hvilket
er ønskeligt.
Bestyrelsesmedlemmernes holdninger, vurderinger og meningsytringer kommer nemt på bordet, hvilket
skaber produktive og livlige diskussioner og derfor også gode beslutninger – med konsensus. Således er bl.a.
fire af fem opgaver, givet af GF sidst år, gennemført, og den femte er blevet til et projekt med god udvikling.
1. Der er lavet et nemt anvendeligt system for både administration og brug af boldmaskinen – både
sommer og vinter.
2. Afviklingen af årets klubturnering blev gennemført med sidste års kommentarer i baghovedet – og
med positive tilbagemeldinger fra deltagerne.
3. Muren mellem bane 4 og 5 blev lavet i foråret, sammen med flere stolper til hegnet ved bane 5 og 6.
4. Projektet med padelbaner har fornuftigt fremdrift i samarbejde med og med forhåndstilkendegivelse
af tilskud, fra Nyborg Kommune. Projektet forventes gennemført i foråret 2021.
5. Tirsdags- og Søndagsmix har forud for sæsonstart fået udleveret bolde, som de selv administrerer.

Bestyrelsens møder
Bestyrelsen har afholdt 11 møder i perioden, som er gennemført med blot en håndfuld forfald. Som det har
været for vane gennem mange år, deltager også suppleanter til møderne. Dertil har kontingentkassereren
også deltaget ved et møde, dels for at forventningsafstemme, dels for at skabe grundlaget for et godt
samarbejde fremover, med tanke på at også kontingentkassereren var ’Ny i job’ – det er hun ikke mere.
Denne bestyrelse har i perioden haft flere fokusområder. De fleste affødt i kraft af, at der er kommet nye
personer på posterne. Vi har således har haft behov for, at skabe overblik over de opgaver vi har påtaget os
ansvaret for.

Fokusområder
Klubhus og baner
Et meget slidt klubhus fik i foråret malet alle rum, loft i køkken og opholdsrum blev renoveret, nyt toilet bag
ved køkkenet, ny gulvbelægning i kontoret, ny epoxybelægning i begge baderum, ny tagrende mod
tennisbanen samt flere andre mindre ting. Der blev konstateret skimmelsvamp flere steder, grundet
uopvarmet hus i hele vinterhalvåret, hvorfor vi besluttede at etablere fjernvarme, som netop er færdiggjort.
Dette sikrer vores klubhus i mange år fremover.
Inden forårets opstart, fik alle baner en grundig omgang, hvor mange medlemmer gav en hjælpende hånd –
mange tak til jer for det! Samtidig har vi, gennem tæt og positivt samarbejde med Parken, oparbejdet os en
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uvurderlig viden omkring banernes beskaffenhed og behov for pleje. En viden vi tager med til planlægningen
af næste års sæson. Medlemmernes niveau på pleje af banerne efter brug, bestemmer omkostningsniveauet
på denne post. For at undgå yderligere fremtidige omkostninger, er dette års daglige medlemsindsats et
minimumsniveau.
Vi er meget tilfredse med det arbejde NIF/Parkens medarbejdere i år har udført på vores baner, som
indebærer såvel forårsklargøring, såvel som vedligehold mindst én time hver eneste hverdag.
Nyborg Kommune giver tilskud til alle omkostninger til forbedring af vores lokaler, samt ved større arbejder
på banerne. Tilskuddet gives det efterfølgende år, og tilskuddets størrelse er afhængig af medlemsmassens
aldersfordeling.

Økonomi
På økonomi-siden, har vi beskrevet hvem der kan tegne klubben, og hvordan dette foregår. I tillæg er der
lavet flere vejledninger til klubbens medlemmer ift. forskellige situationer, samt sørget for kontantløs klub
vha. oprettelsen af MobilePay.

Medlemsudvikling
Som tidligere nævnt, er Corona en af de to elementer der beskriver de sidste 11 måneder. På godt og ondt.
Efter mange år med medlemsnedgang, ser det nemlig ud til, at vi i år får en lille medlemsvækst. Det er vores
bedste overbevisning, at vi kan takke Corona for (som minimum en del af) denne vækst.
Og så kan vi glæde os over at medlemmerne betaler deres kontingent, der er således ingen ubetalte
kontingenter her ved sommersæsonens afslutning. Det er også glædeligt at se at der har været god
efterspørgsel efter haltider i tennishallen, og så godt som alle ønsker er tilfredsstillet. Det er et stort puslespil
som skal lægges, og mange har specifikke ønsker som vi gerne vil tilgodese. Som altid er der aflysninger fordi
hallen også bruges til andre formål, og i år også en forsinket start grundet renovering af Danehofskolen. Dette
har der dog generelt været stor forståelse for. Bestyrelsen vil se på et evt. behov for at ændre rutiner for
haltider forud for næste vintersæson. Motivet skal være at få plads til så mange som muligt.

Juniorer
TennisCampen som Nyborg har kørt i mere end 10 år den første uge af sommerferien (uge 27), havde i år
deltagelse af ca. 30 juniorer (8-14 år) hvor der blev leget, hygget og spillet en masse tennis. Cheftræneren
for campen havde god hjælp fra 2 af klubbens egne unge hjælpetrænere.
Der har kun været et enkelt juniorhold i år - 1 hold U/16-18B - der til gengæld vandt samtlige af deres kampe
og blev mestre i rækken. Stort tillykke med det flotte resultat.
Træningen blev lidt Corona-ramt i begyndelsen af maj - men ellers blev hver onsdag fra 16:00-18:00 benyttet
af et fint antal unge i alderen 8 til 17 år.
Sommersjov har også i år været et tilbud til kommunens unge i samarbejde med Nyborg Kommune. Dette
har foregået 4 uger i sommerferien; 2 timer hhv. tirsdage og torsdage i de 4 uger. Det har været et vel besøgt
arrangement med op til 15 deltagere per seance – færre på regnvejrsdagene.

Seniorer
Også for de voksne nybegyndere, var der forsinkelse på opstarten, men som ellers har foregået ganske
fornuftigt. Og som fortsættelse fra sidst år, kunne vi også i år tilbyde træning for øvede i sommerferien,
hvilket var meget velkomment og taget godt imod.
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Både Tirsdags- og Søndagsmix har været meget velbesøgt med stort set fulde baner hver gang – det er
glædeligt at se. Disse arrangementer er en forudsætning for klubbens eksistens! Det er en fantastisk
mulighed for nye medlemmer at komme til at spille med andre, få ligesindede makkere og lave aftaler om
spil på andre tidspunkter. Det er derfor bestyrelsens opfordring til samtlige medlemmer, om at deltage i disse
arrangementer – som minimum blot en enkelt gang i løbet af næste sæson.

Sponsorer
Vi har oplevet en opbakning fra vores samarbejdspartnere, som meget ligner tidligere år og forventningen
er, at det vil vi også i det nye – med padel som en ukendt faktor.

De mange små ting
Af andre ting, har vi blandt andet indført 1½ times booking (på bane 1 og 2), samt forhøjet antal aktive
bookinger til to, hvilket har løst længe efterspurgte ønsker fra medlemmerne.
Vi har indkøbt ny pc, og etableret fjernadgang så kontingentkasserer hjemmefra kan administrere alle
medlemsfunktioner.

Åbenhed
Bestyrelsen har bestræbt sig på, at være åbne omkring hvad vi gør, og informere medlemmerne om de tanker
vi gør os, beslutninger vi tager og handlinger vi udfører. Derfor har vi udarbejdet og lagt på hjemmesiden,
regler for hvem der tegner klubben, hvilket økonomisk spillerum det enkelte bestyrelsesmedlem har, hvem
der skal godkende regninger og så videre. Derudover svarer vi med glæde på alle de spørgsmål I måtte have
– der er intet der er hemmeligt!

Corona
Covid-19 har i den grad præget også Nyborg Tennis Klub. Da Danmark i midten af marts blev lukket ned, var
bestyrelsen også nødt til at forholde sig til dette, og tage beslutninger der havde betydning for om, og
hvordan, vi kunne spille tennis. Det betød også, at vi var nødt til at påtage os omkostninger der ikke var
påtænkt eller budgetteret, i form af handsker, håndsprit og rengøring. Dette har dog ikke beløbet sig så højt
som først frygtet.
Corona fik også en betydning for vores standerhejsning, som i år bestod af formanden og fotograf, som
forevigede det hele og lagde det tilgængeligt for jer på Facebook – det har vi ikke prøvet før.
Således har vi heller ikke haft klubaften med Intersport, som vi plejer, ej heller Tennissportens dag. Vi sparer
op, og satser på bedre muligheder næste år.

Turneringer
Konsekvensen er også, at vi denne sæson, hverken har haft flasketurnering, Newcastle Invitational eller de
andre arrangementer vi plejer. Det eneste der er gennemført som normalt, er Klubturneringen, som i år blev
afholdt med et mere tætpakket program end de foregående år. I alt blev der spillet ca. 100 kampe, og nogle
af de mere hardcore spillere nåede på nogle dage at spille 4-5 timers tennis. Samtidig blev der også slået
rekord i antallet af spiste pølser, så alt i alt må det siges at have været en succes. Fokus vil næste år også
være på at skabe så mange kampe og så megen stemning som muligt. Desværre blev finaledagen skæmmet
af dårligt vejr, og 1/3 af kampene måtte desværre udsættes. Den årlige klubfest vil vi fremover forsøge at
promovere lidt længere tid i forvejen, ligesom det er planen, at det skal være muligt at finde resultaterne
under turneringen på hjemmesiden.
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Nyborg Tennis Klubs førstehold var i år repræsenteret i 2. Division Vest og sæsonen blev en stor succes, da
målet om overlevelse blev indfriet ganske komfortabelt. Alle holdkampe har været meget tætte og samlet
set blev det til tre sejre og fire nederlag. Nyborg blev nr. 5 i 2. Division Vest ud af 8 hold. Holdet har i 2020
bestået af Mark, Thomas, Michael, Alex, Lars, Benoist, Ivar og Jan.
I tillæg har der været tilmeldt fire motionisthold i FTU- og DGI-regi, som har spillet på forskellige Fynske baner
gennem sæsonen. Som altid er disse holdturneringer gennemsyret af både godt spil, og hygge på højt niveau.
Bestyrelsen kan kun opfordre medlemmerne til at deltage i disse turneringer næste år.

Padel
Generalforsamlingens mandat fra sidst år, var at afdække mulighederne for etablering af to padelbaner,
inklusive finansiering af dette. Der er derfor nedsat en projektgruppe, som har søgt om midler fra såvel
kommunen som et tital fonde. Indtil videre har kommunen givet en forhåndstilkendegivelse på tilskud
svarende til kr. 324.000, ud af et budget på kr. 704.000. Der har afholdt indledende møder med Nyborg
Kommunes tekniske afdeling, som vil fungere som projektledere og styre hele processen. De har tilegnet sig
stor viden efter etablering af de for nyligt åbnede baner i Ullerslev Tennisklub, som vi vil drage nytte af.
Sandsynlig åbning af Nyborg Tennis Klubs padelbaner, forventes af være i forbindelse med standerhejsning i
2021. Til klubmesterskabernes finaledag, modtog vi indmeldingsblanket fra 25 af klubbens medlemmer, der
også ønsker at kunne spille padel, hvilket må betragtes som tilfredsstillende.

Tennisbanerne – et smugkig ind i fremtiden
Bane 1-4 har i mange år fået prædikatet ’dårlige’ fordi de er så hårde og dræneringen ikke fungerer. Men
forholder det sig nu også sådan? Efter vi gennem det seneste år har tilegnet os uvurderlig viden gennem
samarbejdet med NIF, har vi sat os for, at finde det rigtige svar på spørgsmålet, og derefter lægge en
langsigtet plan for vores baner; Skal et antal baner omlægges, skal dræneringen udbedres? Hvornår skal vi
gøre dette – og hvorfor? Alt dette forventer vi at have en plan for, senest når vi mødes igen om et år.

Budget
Med ovenstående som baggrund, har vi lagt et ansvarligt budget, som tager højde for de ændringer vi
forventer i klubben inden for de næste år, således der gives rum til bestyrelsen at handle efter de langsigtede
planer.

TAK
Bestyrelsen vil gerne takke alle medlemmer for godt samarbejde i årets løb. Tak også til alle jer som vælger
at bruge jeres fritid som frivillig i Nyborg Tennis Klub – det er vi taknemlige for, og ser frem til endnu et godt
år sammen!

Godkendt på bestyrelsesmøde 13. oktober 2020
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Budgetforudsætninger
for regnskabsåret 1. oktober 2020 – 30. september 2021

Generelt
Medlemmer
Der er ingenting der tyder på at Covid-19 har haft, og derfor heller ikke får, en negativ påvirkning på
medlemstilgangen. Forventningerne til det kommende år, er en lille stigning i antallet tennismedlemmer og
en konservativ tilgang i antallet padelmedlemmer (ift. tilsvarende projekter).

Investeringer
Ud over etablering af to padelbaner, forventes ingen enkeltbevægelse der overstiger kr. 20.000.

Tennisbaner
Sæsonen skal bruges til at få overblik over banernes tilstand, med henblik på en langsigtet plan for
banernes grundlæggende vedligeholdelse, evt. re-etablering og/eller omlægning mv.

Klubhus
Der forventes ingen enkeltbevægelser der overstiger kr. 20.000. Der skal afklares hvorvidt loftet i
omklædning/bad skal isoleres, med henblik på at disse lokaler skal kunne benyttes – og dermed varmes op
– også i vinterhalvåret, af brugere af padelbanerne.

Etablering af padel-baner - oversigt
Omkostninger forbundet med etablering af padel-baner, totalt kr. 704.000, forudsættes finansieret således:



Tilskud Nyborg Kommune kr. 324.000 (forhåndstilkendegivelse givet)
Finansieres af Nyborg Tennis Klub, kr. 380.000:
o Tilskud fra fonde kr. 200.000
o Sponsorat (år 1) kr. 60.000
o Medlemmer (40 + 20) kr. 40.000
o Egenfinansieret (fra egenkapital) kr. 80.000

Bestyrelsen har overvejet forskellige alternativer ift. egenfinansieringen, herunder banklån, medlemsaktier
mv., og har valgt at finansiere beløbet fra egenkapitalen. Motivationen for dette, er hovedsageligt at der
forventes etableret sponsoraftaler på banenavn, svarende til kr. 200.000 (to baner i fire år). Dertil kommer
en forventet medlemstilvækst på minimum 100 medlemmer, svarende til minimum kr. 50.000 årligt.
Omkostningerne knyttet til disse indtægter, forventes ikke at overstige kr. 5.000.

Resultat
Der forudsættes at levere et overskud på kr. 15.680.
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Kontingenter, tennis





Prisstigning i kontingenterne svarende til prisindex
Medlemstilvækst på ca. 10% på alle kontingenttyper, svarende til ca. 20 medlemmer
Uændret udnyttelsesgrad indendørs i både tennishal, juniortræning og minitennis
Uændret lejeindtægt fra Wannasport

Kontingenter, padel




40 tennismedlemmer udvider kontingent til også at omfatte padel – ekstra kontingent kr. 500
Tilgang på 20 medlemmer til kun padel – kontingent kr. 970 (samme som tennis senior)
Udleje til Wannasport/NIF 100 timer á kr. 200, hvoraf 30 timer også inkluderer leje af udstyr, kr. 50

Sponsorer



Tennis: Windshields samt sponsormedlemskaber kr. 48.000, 6 skilte á kr. 2.000 i tennishal
Padel: Salg af sponsornavn til de to baner for kr. 25.000/bane/år

Tilskud






Grundtilskud ref. Nyborg Kommunes medlemstilskud
Lokaletilskud baseret på sidst års omkostninger til forbedringer af lokalerne, svarende til 70% af kr.
179.905, er lig med kr. 126.000 i tilskud
Tilskud til træneruddannelse; 60% af 13.000 (ref. punktet Personaleomkostninger)
Tilskud til grus; kr. 12.000
3 fonde yder tilskud svarende til totalt kr. 200.000

Personaleomkostninger








To trænere tennis og to trænere padel, modtager fuld trænergodtgørelse, dertil 20 timer ekstra
brug af hjælpetrænere for både tennis og padel, svarende til totalt kr. 27.600
Forplejning kr. 400 til 20 hjemmekampe
Kørepenge til 8 turneringer/stævner/øvrige arrangementer uden for Fyn á kr. 400
3 grunduddannelseskurser i tennis
2 udvidede uddannelser i padel
2 temadage i regi af DGI – tennis
2 temadage i regi af DGI – padel
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Anlægsomkostninger





Rengøring fortsætter uændret, med to gange to timer pr. uge og samme leverandør
El, vand og varme estimeres til ca. kr. 18.000
Forsikring og ejendomsskat uændret
Vedligeholdelse kr. 96.000:
o Trækanter bane 6 med mere kr. 2.000
o Grus kr. 15.000
o Ukrudtssprøjtning kr. 9.000
o Kantsten v. p-plads kr. 6.000
o Isolering over baderum kr. 14.000
o Vedligehold af baner til NIF kr. 40.000
o Diverse klubhus/baner kr. 10.000

Administration







Diverse møder, inklusive alle BM, GF samt bestyrelsesmiddag med gæster (ca. 18 personer),
kr. 22.500
Bredbånd mv.
o Oprettelse af mailhotel, med interne mailadresser kr. 2.000
o Årlig abonnement/vedligehold mail kr. 8.000
o Årlig abonnement/vedligehold hjemmeside/booking kr. 8.000
o Bredbånd og antivirus kr. 2.000
Øvrige IT-omkostninger kr. 1.000
Gaver/blomster og andet kr. 2.000
Mindre anskaffelser kr. 20.000

Turneringer og stævner



Omkostninger forbundet med afvikling af klubturnering, herunder forplejning, gaver mv. til tennis
og padel, svarende til hhv. kr. 15.000 og 7.500
Præmier til andre turneringer kr. 5.000

Materialer




6 nye net til tennis, samt diverse vedligeholdelsesmaterialer til tennis, totalt kr. 24.200
Opstartsomkostninger til materialer til padel, udstyr til udleje, og diverse
vedligeholdelsesmaterialer, totalt kr. 23.000
Køb af klubtøj ca. kr. 30.000
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Vedtægter
§1.
Klubbens navn er Nyborg Tennis Klub og er stiftet i 1907. Klubben er hjemmehørende i Nyborg
Kommune. Dens formål er at udbrede interessen for tennis og give gode forhold for udøvelsen
af denne idræt. Klubben er gennem Fyns Tennis Union medlem af Dansk Tennis Forbund samt
Dansk Gymnastik & Idrætsforening (DGI), og medlemmerne er underkastet de amatørregler
og bestemmelser, som disse forbund måtte fastsætte.
§2.
Indmeldelse sker til kontingentkassereren med opgivelse af navn, adresse samt CPR-nummer.
Flytning og eventuel udmeldelse skal ske skriftligt til kontingentkassereren senest 1. marts for
at have virkning for vedkommende år. Ved udmeldelse sker ingen refusion af betalt
kontingent.
§3.
Klubben ledes af en bestyrelse på syv (7) medlemmer, der vælges af den ordinære
generalforsamling for to år ad gangen. Formand og kasserer vælges ved en særlig afstemning,
således at formanden vælges på lige år og kassereren på ulige år. Hvert andet år afgår
henholdsvis to (2) og tre (3) medlemmer af bestyrelsen. Umiddelbart efter
generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, sekretær,
spilleudvalgsformand, ungdomsformand og festorganisator. På den årlige generalforsamling
vælges endvidere to (2) suppleanter til bestyrelsen, to (2) revisorer og én (1) revisorsuppleant
for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen udpeger en kontingentkasserer, som
ikke samtidig behøver at være medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen har den fulde myndighed
på klubbens vegne og er alene ansvarlig over for generalforsamlingen. Dog kan bestyrelsen
ikke afhænde fast ejendom uden generalforsamlingens tilslutning.
§4.
På den årlige generalforsamling vælges to (2) medlemmer til et spilleudvalg. Desuden vælges
en suppleant. Valget gælder for ét år. Spilleudvalget består desuden af ét bestyrelsesmedlem,
der indtræder i udvalget som formand.
§5.
Klubben har én repræsentant i den selvejende institution Nyborg Idræts-& Fritidscenter. Den
til enhver tid siddende formand besætter automatisk denne plads.
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§6.
Generalforsamlingen, der er klubbens øverste myndighed, er beslutnings- dygtig uden hensyn
til fremmødtes antal. Til beslutning kræves simpelt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer, at
2/3 af de mødte stemmeberettigede stemmer for. Forslag, som ønskes behandlet af
generalforsamlingen, skal skriftligt meddeles formanden mindst fem (5) dage før
generalforsamlingen. Generalforsamlingen holdes hvert år i oktober. Bekendtgørelse sker i
dagspressen eller ved direkte henvendelse til medlemmerne med mindst 8 (otte) dages varsel.
Kun medlemmer over femten (15) år har stemmeret og er valgbare. Valgbare til bestyrelsen
og revisorer er dog kun aktive medlemmer over atten (18) år. Valgbarhed er betinget af
personligt fremmøde eller skriftligt tilsagn. Stemmeafgivning kan ikke ske ved fuldmagt
§7.
Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september.
§8.
Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling for hhv.: Juniorer under 18 år. Seniorer
på og over 18 år. Familiemaximum og Passive. Der opkræves et af bestyrelsen fastsat
indmeldelsesgebyr. Kontingent opkræves én gang om året. Bestyrelsen er bemyndiget til at
fastsætte og opkræve vinterkontingent gældende for halspillere, samt betaling for
gæstespillere. Æresmedlemmer, som udnævnes på general- forsamlingen, er kontingentfrie.
Bestyrelsesmedlemmer er kontingentfrie.
§9.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:
1) Valg af dirigent.
2) Formanden aflægger bestyrelsens beretning.
3) Kassereren aflægger revideret regnskab.
4) Indkomne forslag.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
6) Valg af revisorer og suppleant.
7) Valg af spilleudvalg og suppleant.
8) Fastsættelse af kontingent.
9) Eventuelt.
§10.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med otte (8) dages varsel.
Bestyrelsen er pligtig til at indkalde til en sådan, såfremt 1/4 af klubbens stemmeberettigede
medlemmer fremkommer med skriftligt motiveret krav herom.
§11.
Hvis et medlem ikke har betalt kontingent til den af bestyrelsen fastsatte dato, vil medlemmet
blive spærret i klubbens booking-system. Medlemmet opkræves igen kontingent - denne gang
med et af bestyrelsen fastsat rykkergebyr. Sker der ikke betaling indenfor den nye frist,
udmeldes medlemmet af klubben. Medlemmet kan optages på ny, hvis der er plads og mod
betaling af indmeldelsesgebyr.
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§12.
Bestyrelsen fastsætter et reglement for anlæggets benyttelse, som medlemmerne er pligtige til
at følge.
§13.
Klubbens ophør kan kun besluttes på en særlig indkaldt generalforsam- ling, såfremt 1/2 af
klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og 2/3 af disse stemmer for.
§14.
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende
handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen
træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres
på førstkommende Generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En Generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af
foreningens vedtægter.
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