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Bestyrelsens tanker omkring Mogens Jensens forslag nr. 2, omkring visse medlemmers mulighed for at tegne 

indendørsbaner til halv pris. 

 

Generelt 

Et af bestyrelsens største fokuspunkter, er at forøge belægningsgraden på vores indendørsbaner. Og derfor er 

bestyrelsen rigtig glad for konkrete forslag til at medvirke til dette. Hvilket er essensen i Mogens Jensens forslag, og 

hvorfor det er et vigtigt af slagsen.  

Det er ganske enkelt en tvingende nødvendighed med den øgede belægning, for at den samlede indtjening på hallen 

kan forøges, så der bliver råd til henlæggelser til fremtidige reparationer og forbedringer. Dette kan ikke lade sig 

gøre med den nuværende belægningsgrad (og dermed indtjening). 

Med det fremtidige tættere samarbejde med HVT, omkring baneleje (specielt bane 5 & 6), er denne problemstilling 

stadig lige aktuel, men skal løses i lyset af nye rammer.  

Bestyrelsen har allerede planlagt til næste indendørssæson at sænke indendørsbanelejepriserne udenfor primetime, 

endog væsentligt på visse tider. Se bestyrelsens forslag nedenfor, som det ser ud nu. Det er bestyrelsens vurdering, 

at der med disse priser, 1) vil der ske en vis stigning i banekontraktsalget, og 2) løssalget vil også stige en del til 

nuværende medlemmer. Det vil også give mulighed for at få flere vintermedlemmer fra andre klubber, hvilket vil 

medvirke til en øget indtjening. 

Bemærk, at de nævnte priser kan ændre sig, som forhandlingerne både med HVT & andre klubber skrider frem, og 

markedsforholdene derigennem bliver endnu klarere for bestyrelsen. Alle ændringer der vil blive foretaget, vil være 

for at optimere indtjeningen på hallen, selvfølgelig under hensyntagen til klubbens egne helårsmedlemmernes 

mulighed for at tegne baner, både til næste års indendørssæson, men i meget høj grad også i lang tid fremover.  

 

Det konkrete fremsatte forslag 

Desværre er der både visse forhindringer, og andre forhold, der taler imod netop den foreslåede model som Mogens 

Jensen har fremsat. 

1) Det er umuligt at håndtere de foreslåede bookingregler i det nuværende klubadministrationssystem, Klubmodul. 

Og vi har desværre oplevet, når lignende forsøg har været søsat tidligere, at når der er en mulighed for at omgås 

reglerne, bliver de omgået. Ikke af flertallet, men nok til at det vil blive uoverskueligt at håndhæve.  

Vi mener også, netop fordi medlemmerne i meget høj grad kun har tegnet kontrakttimer på primetime tider, vil disse 

kontraktbaner ikke blive afbestilt, selv med de nedenfor foreslåede priser. Så det er ikke bestyrelsens vurdering, at vi 

vil se en nedgang i tegnede kontrakttimer til næste vinter.  

2) Derudover giver forslaget de medlemmer, inkl. nye medlemmer, som ikke er så tilknyttede til klubben endnu, en 

klar ulempe i forhold til at købe løse banetimer. Også fordi det tilstræbes at skaffe så mange 

kontraktbaneudlejninger som muligt, således at antallet af løstimer bliver lavere end i år. Derfor skal disse 

løsbanetimer ikke tilgodeses dem, der allerede har kontrakttimer og dermed spiller fast. 
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Yderligere oplysninger 

Vi kan i øvrigt oplyse, at vi i år vil starte processen med at klubbens medlemmer kan tegne kontrakttimer, senest i 

slutningen af maj. Vi skal have et fuldt overblik over ledige baner senest midt juni, for at kunne lave aftaler med 

andre klubber (med henblik på øget belægning og indtjening). Andre haller, der lejer ud til fremmede klubber, har 

samme tidslinjer, og dem er vi i konkurrence med.  

 



Farum Tennisklub 
 

 

 

Bestyrelsens foreløbige tanker omkring indendørsbanelejepriser indendørssæsonen 2018/19 

 

 Nuværende 2017/18 priser Næste sæson (2018/19) priser 

 Løsbane/kontraktpris Løsbanepris Besparelse =Besparelse% Kontraktpris = Kontraktrabat Kontraktbesparelse 

           På i alt 32 uger 

1 banetime, ALLE DAGE, kl. 07 - 08 85 kr. 65 kr. 20 kr. 24% 65 kr.    

1 banetime, ALLE DAGE, kl. 08 - 09 85 kr. 75 kr. 10 kr. 12% 75 kr.    

1 banetime, Mandag-Torsdag, kl. 09 - 15 105 kr. 95 kr. 10 kr. 10% 90 kr. 5% 160 kr. 

1 banetime, Mandag-Torsdag, kl. 15 - 18 160 kr. 105 kr. 55 kr. 34% -    

1 banetime, Mandag-Torsdag, kl. 18 - 21 160 kr. 160 kr. 0 kr. 0% 160 kr.    

1 banetime, Mandag-Torsdag, kl. 21 - 22 160 kr. 105 kr. 55 kr. 34% 100 kr. 5% 160 kr. 

1 banetime, Fredag, kl. 09 - 15 105 kr. 95 kr. 10 kr. 10% 90 kr. 5% 160 kr. 

1 banetime, Fredag, kl. 15 - 20 160 / 120 kr. 105 kr. 55 / 15 kr. 34 / 13% -    

1 banetime, Fredag, kl. 20 - 22 85 kr. 85 kr. 0 kr. 0% -    

1 banetime, Lørdag, kl. 09 - 14 160 kr. 160 kr. 0 kr. 0% 160 kr.    

1 banetime, Lørdag, kl. 14 - 18 120 kr. 105 kr. 15 kr. 13% -    

1 banetime, Lørdag, kl. 18 - 21 85 kr. 85 kr. 0 kr. 0% -    

1 banetime, Søndag, kl. 09 - 12 160 kr. 160 kr. 0 kr. 0% 160 kr.    

1 banetime, Søndag, kl. 12 - 17 160 kr. 105 kr. 55 kr. 34% -    

1 banetime, Søndag, kl. 17 - 20 160 kr. 120 kr. 40 kr. 25% 110 kr. 8% 320 kr. 

1 banetime, Søndag, kl. 20 - 22 160 kr. 105 kr. 55 kr. 34% 100 kr. 5% 160 kr. 

1 banetime, ALLE DAGE, kl. 22 - 23 85 kr. 75 kr. 10 kr. 12% 75 kr.     

 


