
FARUM TENNIS KLUB 
NYHEDSBREV 

 

#2 marts 2018  

 

 

GENERALFORSAMLING 
 

Tirsdag 10. april, kl. 19 i hallen 

 

Farum Tennis Klub søger i 

forbindelse med den kommende 

generalforsamling friske kræfter.  

 

Helt konkret efterlyser vi 

personer til at bestride posten 

som næstformand, to 

bestyrelsesmedlemmer samt to 

suppleanter.   

 

Vi efterlyser især personer med 

lyst til at påtage sig opgaver af 

sekretærmæssig karakter. 

KÆRE MEDLEMMER 

Så er det tid til nyhedsbrev nummer to. Der er sket meget i Farum Tennis Klub 

siden sidst, lige som der sker meget i den nærmeste fremtid. Noget af det kan du 

læse om i dette nyhedsbrev. 

 

 

INDHOLD 

Formanden 

Bestyrelsen 

Klubmanageren 

Inspektøren 

Motionistudvalget 

Trænerteamet 

Ungdomsudvalget 

 

  

Formand 

 
Jeanne Laisbo 

formand@farumtennis.dk 

FORMANDEN 

Generalforsamlingen står for døren. I den forbindelse vil bestyrelsen gerne 

opfordre til at medlemmerne i FTK både møder op til generalforsamlingen men 

også overvejer at opstille til en af flere bestyrelsesposter, som er eller bliver ledige.  

 

I skrivende stund har bestyrelsen fokus på købet af bane 5 og 6, der nu går ind i en 

meget konkret og afgørende fase. Herunder fokuserer vi på hvordan de skal 

bruges, samarbejdet med HVT. Derudover fokuserer vi på tiltag for at udvikle FTK 

socialt samt at sikre FTK’s fremtid og vækst. 

  

 

NY SPONSOR  

Vi er rigtig glade for alle de firmaer, der støtter FTK på den ene eller anden måde. 

Og vi kan ikke opfordre vores medlemmer nok, til altid at overveje at bruge dem, 

hvor det synes relevant.  

 

Vi er glade for at annoncere, at vi har indgået en aftale med en ny sponsor, der 

fremover kan levere mad og drikke til alle vores arrangementer. Ejeren er tidligere 

Michelin-restaurant chef, og I kan læse mere om dem på www.cph-gourmet.dk. 
  

 

www.lokalboligfuresoe.dk  

www.zogmatch.dk  

www.rackhosting.dk  

www.frihavnskompagniet.dk  

www.cph-gourmet.dk  
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BESTYRELSEN 
 

Formand 
Jeanne Laisbo 

 

Næstformand 

 
Stig Fredriksen 

 

Kasserer 

 
Erik Schaadt 

kasserer@farumtennis.dk 

 

Bestyrelsesmedlem 

 
Jesper Wendell 

Kontakt til ungdomsudvalget 

 

Bestyrelsesmedlem 

 
Jens Larsen  

Kontakt til 

vedligeholdelsesudvalget 

BESTYRELSEN 

Siden sidste nyhedsbrev er der blevet afholdt tre bestyrelsesmøder. Herunder kan 

du læse korte udvalgte uddrag fra referaterne. Du kan finde de fulde referater på 

hjemmesiden. 

 

PADEL 
Men inden, ønsker bestyrelsen at præcisere sine tanker omkring Padel i FTK. Det 

er en ide der er opstået i forbindelse med købet af bane 5 & 6. Og det er vigtigt at 

understrege, at dette er kun tanker og ideer på nuværende tidspunkt, for at 

fremtidssikre FTK. Padel er en sport der i rivende udvikling, og kan blive en alvorlig 

konkurrent til tennis, hvis tennisklubberne ikke omfavner og forsøger at integrere 

sporten.  

 

Vi har valgt at forhåndsundersøge mulighederne, herunder, som en af flere 

muligheder, at lægge dem indendørs. Dette fordi mange med kendskab til 

markedet, siger det klart er det mest optimale. Vi har først villet informere 

bredere, når vi kendte til omstændighederne omkring købet af bane 5 & 6, som 

netop nu er i en proces med at blive præciseret.  

 

Vi vil informere mere omkring vores tanker og udsigterne på generalforsamlingen. 

Det er helt forståeligt med ønsker om information, og det gør vi bl.a. gennem vores 

nyhedsbreve. 

 

BESTYRELSESMØDE 19. FEBRUAR 2018 
 

Økonomi 

1. udkast til regnskabet 2017 blev fremlagt ved Max. Det ser lidt bedre ud end 

budgetteret. Underskud ser på nuværende tidspunkt ud til at lande på omlring kr. 

245,000, men hertil skal lægges at opsparingen (i hallen) er ca. 700.000. 

 

På indtægtssiden mangler 1. rate af indendørstræningsgebyrerne, grundet forsøg 

med et nyt system der ikke har virket hensigtsmæssigt. Vi går tilbage til 

faktureringer for faste træningsgebyrer, det er det mest simple og effektive. Vi 

har kun 2 udestående fordringer, så der er blevet ryddet godt op på det område. 

 

Et vigtigt mål er at lave plan for at få kassekreditsaldo permanent ned. Dette vil 

indebære at lave et cashflow budget for året, plus laver ændringer til 

kontoplanen. 

 

Køb af bane 5 & 6, samt trænerlokale udendørs 
Der var et positivt møde med kommunen, den 6. februar. Den bekræfter at ville 

hjælpe, ved at underskrive de lån der skal optages til køb af bane 5 & 6. Der er 

aftalt at opsætte et møde med kommunen og HVT’s bestyrelse samtidig, omkring 

den fremtidige brug af de kommunale tennisbaner.  

 

I forbindelse med handelen, hvor udendørsklubhuset sælges til kommunen, ville 

trænerne gerne at der ses på om der kan bygges et rum til dem udendørs. Dette 

for at de kan være en del af klublivet om sommeren, også når der laves 
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PADEL 
 

Padel er en sport i eksplosiv 

vækst. I SpanieN er Der millioner 

flere Padel-spillere end 

tennisspillere. Og I Sverige er der 

bygget over 300 baner indenfor 

de sidste par år, hvor vi i 

Danmark kun har under 30 pt. Et 

antal, som eksperter vurderer 

kommer til at voksen kraftigt over 

de næste par år.  

 

Bl.a. Lokale og Anlægsfonden og 

DGI forudser begge, at det er de 

klubber der positionerer sig om 

flerstrengede klubber, med 

komplementære aktiviteter, der 

vil vokse i fremtiden. Og Dansk 

Tennisforbund har ligefrem ansat 

en konsulent til at hæjple 

tennisklubberne med at integrere 

dette i deres tilbud til 

medlemmerme. 

 

Der er med baggrund i disse tal, 

og den glæde mange medlemmer 

der har prøvet det,  har udtrykt, 

at bestyrelsen er gået videre med 

planer om Padel i FTK. 

 

 

kontorarbejde, og ikke sidde isoleret på kontoret på den anden side af vejen. 

Hvordan og hvor, skal der kigges på. 

 

Varme i omklædningsrummene 
Omklædningsrummene er pt. lidt kolde, da opvarmningen af disse er forbundet 

med resten af hallens opvarmningssystem. Der skal arbejdes på at adskille 

opvarmningen af netop omklædningsrummene. 

 

BESTYRELSESMØDE 15. JANUAR 2018 
 

Økonomi 
Vores indberetninger for 2017 til kommunen, er færdiglavede. Derudover har 

Max udfyldt de sidste tilskudsansøgninger for 2018, også til kommunen.  

 

Frank har ved at gennemgå vores udgifter og repareret anlæggene, sparet en hel 

del på bl.a. varmen. Vi holder nu temperaturen på det af Dansk Tennis Forbunds 

anbefalede temperaturniveau. 

 

Vi skal se på, hvordan vi kan få finansieret reparation af vandindtrængning på 

bane 2, samt udskiftning af lys til LED belysning. Kommunen skal forelægges 

udgifterne til dette, for at se hvordan de kan yde et tilskud til finansieringen. 

 

Rekruttering 
Formål, at undgå at miste medlemmer siden sommertræningen er lykkedes. Vi er 

lidt færre medlemmer end 2016, men allerede nu er vores rekrutteringstiltag 

med til at dette tal er forøget. Vi skal huske at ungdomsprocenten altid skal være 

minimum 25%, så det er vigtigt at prioritere ungdomssiden i forhold til 

rekruttering.  

 

Padel 
De foreløbige sonderinger i klubben synes meget positive. Der skal nu laves en 

egentlig handlingsplan. 

 

BESTYRELSESMØDE 18. DECEMBER 2017 
 

Økonomi 
Vi er nogenlunde på budget, både mht. indkomster og udgifter. Så året ser 

nogenlunde ud til at gå i 0. Likviditetsbudgettet er lidt stramt, men også det ser 

fornuftigt ud, indenfor et par måneder. 

 

Måske et nyt klublogo 
Vi har op startet et projekt omkring et muligt nyt klublogo. Vi kunne godt tænke 

os, at vores logo fremstår væsentlig tydeligere på vores klubtøj og i brochurer 

mm..  Et nyt medlem der er grafiker, har påtaget sig den store opgave det altid er 

at opdatere et logo. Tak for det! Dette skal naturligvis fremlægges på 

generalforsamlingen, da vi er klar over, at det kan indebære mange følelser. 
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KLUBMANAGER 

 
Truls Enghoff 

klubmanager@farumtennis.dk 

6171 0541 

KLUBMANAGEREN 

FUNDRAISING 

2 medlemmer har tilbudt at hjælpe til med at søge midler hos fonde. Det er vi 

meget glade for! I forbindelse med købet af bane 5 & 6, håber vi nemlig at kunne 

gennemføre EN ikke ubetydelig opgradering af udendørsanlægget, med både 

øgende muligheder for børn og unge, samt en generel forskønnelse af anlægget 

til glæde for de voksne, der bruger anlægget. Vi har andre ønsker også, og med 

grundigt udførte ansøgninger, forøger vi vores muligheder for at skaffe penge til 

disse. Der er mange fonde at søge, så hvis andre ønsker at hjælpe, vil det være en 

kærkommen hjælp  

FRIVILLIGE 

Vi har altid brug for flere! Så vi har nu valgt at skrive flg. i alle vores e-

mailsignaturer "Farum Tennis Klub er en idrætsforening, hvor samspillet mellem 

aktive medlemmer, frivillige ledere og trænere/ansatte, er afgørende for vores 

succes. Har du lyst og mulighed for at bidrage til fællesskabet, så vi alle kan få en 

endnu bedre klub, kan du kontakte vores Klubmanager (se adressen til venstre). 

Lad os tage en snak om hvordan du kan blive involveret, vi har altid brug for et 

par ekstra hænder ;-). 

Så bare kontakt mig, eller en anden i bestyrelsen/udvalgene, selv hvis I ikke har 

meget tid, men har lysten til at hjælpe. Det er min/vores opgave at tilgodese og 

aktivere de frivillige i klubben der gerne vil hjælpe, men kun har tid i meget 

begrænset omfang. 

MOBILEPAY 

MobilePay (faktisk MyShop) er nu aktiveret, og det giver os nogle spændende 

muligheder både administrativt og indtægtsmæssigt. Vi arbejder nu på den 

bedste implementering, og I vil snart se skilte i klubben. 

FURESØ/RUDERSDAL RACKETLON 

Furesø/Rudersdal Racketlonklub er begyndt at spille tennis hos os. Racketlon er 

en sportsgren, der kombinerer de 4 ketsjersportsgrene, bordtennis, squash, 

badminton & tennis. For nuværende træner de søndag aften. Det er pt. kun for 

voksne, da klubben er ny, men de håber at ungdommen kan blive inkluderet 

senere hen.  Ønsker du mere information, og måske selv at være med, kan du 

skriver til initiativtageren Claus L. Lessél på racketlon@outlook.dk. 
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INSPEKTØR 

 
Frank Sidelmann 

inspektoer@farumtennis.dk 

5151 8967 

INSPEKTØREN 

Jeg har som inspektør været i jobbet siden August måned og har efterhånden 

lært anlægget at kende, både udendørs og indendørs. Det er jo et fantastisk 

anlæg, som medlemmerne har glæde og gavn af. Dog er der plads til forbedringer 

her og der. 

 

Vi er i klubben i gang med at indhente tilbud omkring ny belysning i 

indendørshallen, hvor vi påtænker og er tvunget til at skifte til LED belysning 

indenfor overskuelig fremtid. 

 

Taget på bane 1-4 er utæt og det er vi meget opmærksomme på. Det er noget vi 

ser alvorligt på og det skal laves i nær fremtid, men det mest optimale vil være, at 

strække arbejdet til starten af udendørssæsonen, da vi så ikke generer vores 

indendørssæson. 

 

Udendørssæsonen står for døren, jeg går i gang med banerne i april måned, så vi 

er klar til at komme på grus i slutningen af april. Af tiltag på udendørsanlægget 

påtænker jeg at male klubhuset udvendigt og indvendigt. Samtidig vil jeg have 

fokus på at skabe et hyggelige miljø omkring klubhuset. Hvis tiden er til det vil jeg 

plante klatrer planter langs hegnet ved Ryttergårdsvej. Jeg påtænker også at 

male indvendigt i indendørshallen, døre og paneler, således at i som medlemmer 

kan starte indendørssæsonen i friske omgivelser og ikke blive generet af arbejdet 

når sæsonen starter. 

 

Til slut kan jeg informere om at, klubben har opsagt samarbejdet med vores 

rengøringsfirma, da klubben har brug for at spare penge. Rengøringen bliver frem 

over en del af inspektørjobbet, så hvis der er klager omkring rengøring, kan i 

komme til mig. 

 

Til slut vil jeg gerne sige tak til klubbens medlemmer for den positive modtagelse 

jeg har fået. 

  

 

KLUBMESTERSKABER 
Den 20-22 april 
Husk at du skal kunne spille alle 

tre dage 

 
Meld dig på opslaget i klubben 

 

MOTIONISTUDVALGET 

KOMMENDE ARRANGEMENTER 

Vi er arrangør for Venskabsturneringen med Værløse tennisklub lørdag d. 17. 

marts. Meld jer på opslaget og slut op om arrangementer eller mail til Claus 

Gosvig. 

 

Fredag d. 23. marts har vi Taber/vinder side kl. 18. Meld jer på opslaget, eller 

mail til Ulla. 

 

Klubmesterskaberne bliver afviklet i nyt format, med kortere kampe efter det 

nye ’Fast4’ eller ’Collegesæt’ format, afhængig af antallet af deltagere. Vi 

afholder det over 1 weekend, og du skal kunne være til rådighed hele tiden. Til 

gengæld forsøger vi at lave en festlig event ud af hele weekenden. 
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SPORTSCHEF 

 
Henriette Kjær Nielsen 

sportschef@farumtennis.dk 

3179 0730 

 

COACH 

 
Kim W. Andreasen 

coach@farumtennis.dk 

Tlf. 2425 7877 

TRÆNERTEAMET 

INPUT FRA TRÆNINGSBANEN 

Spillerne har haft et flugte-tema, hvor vi bl.a. arbejder med balancen i 

flugtningen, vores benarbejde, samt timing i vores split-step, så vi er klar til gode 

flugtninger. Vi har også spillet en masse point, hvor vi arbejder med de mentale 

processer og strategier til, at få de bedste oplevelser med at spille kampe. 

 

AKTIVITETER 

Vi arbejder i trænerteamet på at lave et godt event lørdag d.17 marts på Farum 

bytorv, hvor tennis skal vises frem på bedste vis.  

 

I slutningen af marts har vi to U10 turneringer - lørdag d.25 marts har vi en 

orange bold turnering og søndag d.26 har vi grøn bold. 

 

Og så er trænerne godt i gang med at planlægge en rigtig god sommersæson for 

jer alle - nyheder til de forskellige spiller-grupper kommer løbende. 

  

 

TRÆNINGSLEJR I BÅSTAD 
18. – 21. maj 2018 
 

 
Succesen fra sidste år gentages. 

Igen i år tager vi på træningslejr 

til Båstad. Vi har i år valgt pinsen, 

hvor vejret er noget varmere. 

 

Der er sendt invitation ud til alle 

juniorer og 1.holdsspillere. Da der 

er begrænset antal pladser, er 

det en god ide at få meldt sig til 

hurtigst muligt. Tilmelding sker 

på klubmodul. 

 

 

UNGDOMSUDVALGET 

TRÆNINGSLEJR 2018 

Ungdomsudvalget og trænerteamet indbyder igen til en sjov og udfordrende 

træningslejr i Båstad. Se mere i kolonnen til venstre. 

 

HJÆLP I FORBINDELSE MED TURNERINGER 

Vi har haft rigtig mange gode turneringer i løbet af vinteren, hvor vores egne 

spillere og spillere udefra spiller kampe over flere dage. Vi ønsker at FTK skal 

være et sjovt og rart sted at komme også når der kommer børn fra andre klubber 

og spiller turneringer hos os. Derudover har vi brug for at tjene lidt ekstra penge 

til vores klubkasse så vi kan få tilskud til vores junior arrangementer og 

træningslejr. 

 

Vi håber derfor at I vil bidrage med lidt hjemmelavet mad/bagværk til vores café 

ved vores turneringer fremover. Man behøver ikke at stå i cafeen, det klarer 

vores turneringsvagter. Ungdomsudvalget vil udsende en liste med opgaver samt 

hvor og hvornår. Vi prøver det af over sommeren. Det er en lille ting for hver 

enkelt, men det betyder meget for klubben. 

 

INDFLYDELSE I KLUBBEN 

Kunne du tænke dig at få indflydelse på de arrangementer og tiltag 

ungdomsudvalget laver i klubben? Så bliv en del af UU-holdet. Hiv fat i en af os 

eller send en mail til ungdomsudvalget@farumtennis.dk. 

 

 


