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Styrets beretning for 2015 til årsmøtet i GREFSEN TENNISKLUBB
den 9. mars 2016
GTK har hatt følgende styre- og komitésammensetning i 2015:
STYRE:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Medlem

Per Henrik Hovelsrud
Paal Olafsen
Kathrin Steffen
Bjørn Syversen
Patrick Valeur

(valgt til årsmøtet 2016)
(valgt til årsmøtet 2017)
(valgt til årsmøtet 2016)
(valgt til årsmøtet 2016)
(valgt til årsmøtet 2017)

KOMITEER OG UTVALG:
Sportslig utvalg:

Paal Olafsen (leder)
Per Henrik Hovelsrud
Lance Morgas
Ignas Mazgelis
Kathrin Steffen

Anleggskomité:

Bjarte Bruland
Leif Anders Halvorsen
Ivar Hydle
Wenche Halvorsen

Medlem/Info:

Patrick Valeur
Magnus Vik Lagerberg

Hall-komité (prosjekt)

Merethe Toft
Patrick Valeur
Paal Olafsen
Per Henrik Hovelsrud

Revisjon:

Henrik Salvesen
Josip Poljcic
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(valgt til årsmøtet 2016)
(valgt til årsmøtet 2017)

Valgkomité:

Ola Monsen (leder)
Bjørn Syversen (medlem)
Lance Morgas (medlem)
Paal Olafsen (vara)

Styrets overordnede fokusområder:
•

Være åpen og inkluderende: Tilby et attraktivt og trivelig anlegg for
medlemmene samt skape et sosialt og inkluderende miljø

•

Tilrettelegge for organisert trening: Fokus primært på juniorer og tennisskolen
med et godt breddetilbud. Tilby attraktive kurs/treningstilbud til voksne
mosjonister. På lengre sikt i økende grad tilrettelegge for sportslig satsning og
utvikling av konkurransespillere.

•

Fokus på en god og stabil økonomisk drift: Holde god inntekts- og
kostnadskontroll med styringsmål om å levere moderate årsoverskudd innenfor
rammen av å være en «non-profit» organisasjon. Stabil oppbygging av
egenkapital for fremtidige oppgraderinger og investeringer i anlegget

Styrets spesifikke fokusområder for 2015 har vært:
•

Prosjekt tennishall: Fortsette arbeidet for realisering av helårs tennishall

•

Organisatorisk struktur: Styrke klubbens komiteer og utvalg for mer effektivt å
understøtte daglig drift og gjennomføre klubbens mål og planer, med en bredere
tilslutning blant klubbens medlemmer

Styre, trenere og organisering av daglig drift
Styret har i 2015 avholdt 5 formelle styremøter og har i øvrig hatt jevnlig og tett kontakt
gjennom hele året i forbindelse med fokusområdene for 2015. Det ble under året engasjert en
konsulent med oppgave om å etablere en ny og bedre tilpasset organisatorisk struktur for
klubbdriften. Konsulenten var engasjert med en 50% stilling under en 4 måneders periode mot en
honorering på ca kr 100.000. Klubbens hovedtrener og leder for den daglige driften har vært
Lance Morgas, som har vært ansvarlige for organisering og den hovedsakelige gjennomføringen
av tennisskolen samt det løpende daglige administrative arbeidet mot klubbens medlemmer. I
tillegg har klubben hatt ytterligere heltidsansatt trener samt flere hjelpetrenere som har vært
ansvarlig for å gjennomføre kursene.

Medlemmer, tennisskole og sportslige aktiviteter
Klubben hadde 365 betalende medlemmer ved utgangen av 2015. 53% av medlemmene var
juniorer under 19 år, hvor de fleste deltok i organiserte treninger gjennom tennisskolen. Ca 1/3
av medlemmene var jenter/kvinner. Klubbens løpende organiserte kursvirksomhet har vært
fokusert på tennisskolen som er tilrettelagt for barn og ungdom under 18 år samt voksenkurs.
Tennisskolen er organisert etter «red/orange/green - play and stay» konseptet.
Det ble gjennomført to vellykkede sommercamper for klubbens juniorer og voksne i juni og
august, samt klubbmesterskap for junior og senior. I tillegg ble det arrangert åpne turneringer for
juniorer og seniorer med deltakelse også fra andre klubber.
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Klubben har stilt med ett lag i hver av lagseriene. I divisjonstennisen gjorde damelaget en meget
god innsats ved å beholde plassen i 1. divisjon etter å ha rykket opp i 2014. Herrelaget beholdt
plassen i 3. divisjon. Mens herrelaget i veteranserien rykket ned fra 3. til 4. divisjon.
Det var noe turneringsaktivitet blant juniorene, men antall deltakere og resultatene gjenspeiler at
klubben på nåværende tidspunkt i svært stor grad er en breddeklubb. De beste
turneringsresultatene er oppnådd i veteranklassene. Kathrin Steffen stod for en meget stor bragd
ved å bli Norgesmester i veteran utendørs i klassen 40+.

Prosjekt ny tennishall
Styret har under året fortsatt et meget intensivt arbeide for å realisere bygging av en permanent
helårshall over eksisterende baner 5-7. Mye av arbeidet under begynnelsen av året var fokusert
på å forankre prosjektet i de idrettslige og politiske miljøene. En avgjørende milepæl ble
oppnådde ved at Bystyret i mars 2015 enstemmig vedtok å gi klubben en dispensasjon om å få
bygge hall. Endelig godkjennelse ble gitt av Fylkesmann i slutten av året. Videre har klubben fått
innvilget kommunalt tilskudd på kr 4,5 millioner kroner. Styrets og Hall-komitéens fokus for
2016 vil være å sikre godkjennelse av nødvendig Rammesøknad og full-finansiering med
Spillemidler og banklån. Byggestart kan muligens skje allerede fra høsten 2016, dog med en viss
sannsynlighet for at det blir forskjøvet til 2017.

Langsiktige mål for sportslig utvikling
Med realiseringen av ny tennishall vil dette gi klubben nye forutsetninger og en betydelig økt
fleksibilitet til å planlegge og styre den sportslige satsningen i ønsket retning.
• Styret ønsker å bygge videre på det gode arbeidet som er gjort over flere år med å være en
åpen og inkluderende breddeklubb for alle barn og unge som ønsker å spille tennis, med
særlig fokus på de yngre juniorene.
• Med basis i breddesatsningen har styret en ambisjon om å utvikle en langt større bredde av
turneringsspillere. På lengre sikt at flere kan nå et høyt nasjonalt nivå i aldersbestemte
klasser.

Økonomi
Driftsinntektene for 2015 kom på i underkant av 3,1 millioner kroner, marginalt under budsjett,
men ca 80,000 kroner høyere enn 2014. Driftskostnadene kom på rett i overkant av 3,0 millioner
kroner, som var helt i tråd med budsjettert, men ca 80.000 kroner høyere enn 2014.
For året ble det levert et overskudd på kr 85.000, som var helt i tråd med både budsjett og
fjorårets resultat. Overskudd før avskrivninger beløp seg til kr 220.000. Årets overskudd er ført
mot egenkapital. Klubbens kontantbeholdning utgjorde ved utgangen av året kr 1.58 millioner,
som var kr 320.000 høyere enn ved utgangen av 2014.
Styret anser klubbens økonomi til å være stabil og god, og er særlig tilfreds med den positive
utviklingen og styrkingen av klubbens kontantbeholdning som har økt med over 1,1 millioner
kroner eller nærmere 250% de siste 5 årene. Klubbens likviditet anses som svært god. Dette har
vært et prioritert område over flere år for å styrke egenkapitalen med tanke på en mulig
realisering av ny tennishall og som nå vil bli en realitet. En fortsatt disiplinert fokus på å levere
positive driftsresultater vil være særlig viktig i årene fremover for betjening av lån i forbindelse
med den nye hallen.
Styrets overordnede fokusområder for 2015 vil videreføres i 2016.
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