
 

 

Bestyrelsens beretning for 2022 – og et kig mod 2023. 
 
Tennisåret 2022 var en tilbagevenden til mere normale ”tilstande”, hvor vi ikke løbende skal forholde 
os til Corona og hvad der fulgte med. Men hvad er et normalt i ATK ? Der sker alligevel noget år for år. 
2022 er det første år, hvor hallen er en fuldt integreret del af ATK og vi fik anlagt vores nye helårs – 
REDPLUS – baner.    
 
Hallen 
I 2022 hjemfaldt hallen til kommunen, dvs at Københavns Kommune nu ejer hallen. Samtidig med 
dette fik ATK brugsretten over hallen, dvs. at ATK står for at drive hallen og brugen af banerne. Rent 
”organisatorisk” har dette betydet at den selvejende institution ”ATK-hallen” er nedlagt og driften af 
hallen nu indgår direkte i ATK. På den økonomisk side betaler ATK alle omkostningerne forbundet 
med den ”indvendige” drift – ligesom tidligere – men den udvendige vedligeholdelse påhviler nu 
kommunen. Da lånet til hallen er betalt ud, er de samlede omkostninger for ATK reduceret. Det gælder 
dog, at omkostningerne og indtægterne fra hallen skal balancere, men der kan naturligvis henlægges 
midler til renovering af baner, omklædningsrum osv. Bestyrelsen har valgt at reducere timeprisen for 
de faste baner, friholde klubbens medlemsaktiviteter (junior, hold og elitetræning) for betaling og 
fastholde prisen for ”løse” baner. Vores første indikation er, at dette betyder, at hallen i det store hele 
balancerer.   
 
Brugen af hallen er fortsat på meget højt niveau og der er dage, hvor endog alle løse baner er booket 
mellem kl. 08 og 22. Omvendt er der fortsat ledige baner i ydertimer til fast booking og der baner til løs 
booking fx lørdage, nogle torsdage aftener mv. Se på hjemmesiden 😊. 

 
Redplus 
Der er fortsat stor søgning på at blive medlem i ATK. Også i 2022 havde vi mange som måtte 
henvende sig, uden at vi kunne tilbyde medlemskab. Det er super ærgerligt at sige nej, men dette skal 
balanceres overfor, at eksisterende medlemmer skal have mulighed for at booke en bane eller spille 
på et hold. Vi fastholder derfor medlemstallet ind i 2023. Dette på trods af, at vi i 2022 fik åbnet vores 
nye helårsbaner. Corona-tiden viste os, at tennis faktisk kan spilles året rundt. 
Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune er heldigvis enige – og med god støtte herfra, 
kunne vi en kold novemberdag åbne vores nye helårsbaner. Det var en rigtig fin dag på 
Genforeningspladsen, hvor kommunen var repræsenteret ved Jonas Bjørn Jensen (S), som gør et 
fantastisk arbejde for at udvikle idræt i København. Vi glæder os til at se hvordan de nye faciliteter 
(med lys) bliver benyttet – ikke bare om vinteren, men også i forår/efterår, når lyset forsvinder tidligt på 
aftenen.   
 
Padelbaner 
Når vi ser frem mod 2023, så besluttede vi på generalforsamlingen i 2022 at undersøge mulighederne for at 

etablere padel i ATK. Vi har arbejdet videre med projektet og indhentet et foreløbigt tilbud fra padelbane-

leverandøren MaxPlay Aps,  som også hjælper os videre med ansøgning om dispensation fra den 

gældende fredning samt ansøgning om en byggetilladelse. Der er tale om en investering på 2 padelbaner til 

knap 1 mio. kr, og kommunen er villig til at give et tilskud på 200.000. Såfremt Kommunen (som 

myndighed) og fredningsmyndigheder siger god for projektet, foreslår bestyrelsen på generalforsamlingen i 

februar 2023, at ATK anvender sin egenkapital på ca 600.000 til projektet samt øger kontingentet med 100 



 

 

kr pr medlem (junior, dag og fuldtid). Mankoen på ca 100.000 forventes dækket via driften i 2023, såfremt vi 

når i mål med projektet allerede her. 

 

Det er bestyrelsens indstilling, at brugen af banerne vil være for ATK’s medlemmer. Padelbanerne vil – 

ligesom indendørsbanerne - være et tilbud til medlemmerne af ATK – og der påregnes ikke etablering af en 

separat padel-afdeling med eget budget, kontingent mv. Det er bestyrelsens forslag, at brugen af banerne 

indgår på lige fod med banerne 1 – 10 med samme bookingsmuligheder og restriktioner for junior-, dag- og 

fuldtidsmedlemmer. Man kan have både en tennis og en padel booking åben indenfor de kommende 5 

dage – og man skal bruge mindst 2 medlemsnumre pr banebooking. I hvert fald første sæson vil være uden 

reservationer i primetime til fx ungdom, elite eller andre, men vi vil naturligvis afholde brede 

klubarrangementer, som kan komme til at ligge i primetime. Der kan afsættes faste tider udenfor primetime, 

fx til ældreidræt tirsdag mellem 10 og 12. Ovennævnte forslag om brugen af padelbanerne vil blive forelagt 

til diskussion på generalforsamlingen.  

 

Frivillige 

Også i 2022 var der mange frivillige i ATK – og nye har meldt sig under fanerne. Det er virkelig fedt, når 

medlemmer henvender sig for at give en hånd med! De frivillige skaber rammerne for alle de aktiviteter, 

som vi andre nyder glæde af. Udover det praktiske arbejde er de med til at skabe liv og den gode stemning 

i ATK. Det gælder alle, – dem som passerne baner, åbner/lukker baner, er holdkaptajner, trænere, 

turneringsvagter, deltager i diverse udvalg osv osv. Der skal lyde et kæmpe tak igen i år for indsatsen – og 

der er altid plads til flere frivillige – så byd gerne ind. I centrum står vores sekretariat som år efter år yder en 

kæmpeindsats for at ATK fungerer som klub, at meddelelser går ud, at folk kan få svar på spørgsmål, at 

bestyrelsen holdes til ilden. Tusind tak for den store indsats! Gennem mange år! 

 

Samvær på Genneren 

Vi er nok lidt gamle i bestyrelsen, men vi mener faktisk at festerne var et større tilløbsstykke tidligere. Gode 

fester og godt samvær er en vigtig del af en klub. Central for dette er cafeen og de muligheder den giver. I 

2022 havde vi igen ”åben grill”, fest og andre arrangementer. Men, vi kan gøre det bedre. 

Sammensætningen af gamle bestyrelsesmedlemmer kan evt være en hæmsko for at tænke nyt. Så, hvis 
der er et par stykker som sidder med en god ide til et arrangement, så tag endelig fat i en af os 😉. Udover 

det, har der været mange aktiviteter igennem 2021. Mange hold har kæmpet bravt – nogle med stor succes 

– andre med mindre. Alt det kan der læses om i bladet. Hvis DU har lyst til at deltage på et hold, så er det 

vigtigt at deltage i indspilsturneringen, som danner grundlag for den brede rangliste. Tilmelding i april.    

 

Brug af banerne 

Brugen af banerne i 2022 er stadig høj og på niveau med corona-året 2021, og lidt under 2020, hvor 

sommersæsonen kom lige efter mange måneder tennis-nedlukning. Det opleves dog lettere at booke baner 

på de populære tidspunkter, hvilket vi umiddelbart tilskriver, at der i 2022 ikke kunne bookes til ATK-liga-

kampe i de populære tidsrum.. Igen i 2022 fik vi god hjælp til pasning af banerne fra vores ”banemand” 

Claus – et samarbejde der fortsætter i 2023.  

 

Trænersiden 

På trænersiden har vi igen i 2022 haft fantastisk glæde af trænere fra ”eget system”. De unge træner som 

kommer ”op igennem systemet” løfter og bidrager til en god træning i klubben. Der er mange trænere. På 

den ene side giver det lidt skift i hvem som træner – på den anden side, så giver det robusthed, når en 

træner holder op. Vi mangler dog fortsat en gennemgående træner, som kan være med på alle niveauer. 



 

 

Det skal dog være det rigtige profil som arbejder i ”klubbens ånd”. En sådan har vi søgt igennem 2022 – 

uden held. Vi holder stadig ører og øjne åbne. At have god træning er vigtig for alle spillere – og det er 

vigtigt for klubben, da fælles træningsoplevelser er med til skabe liv og sammenhold. En del af dette er 

også en fælles træningslejr – og vi arbejder for at få dette op at stå igen i 2023, f.eks. ifm en lang weekend i 

april.      

 

Kommunikation 

I 2021 og 2022 udsendte vi kun et klubblad – og det vi vil fastholde i 2023. I stedet for det andet klubblad, 

vil vi strukturere vores nyhedsbreve, således at disse kommer med fast kadence (se omtale andetsteds i 

bladet). Hvis du vil være i stand til at modtage nyhedsbrevet, så kræver det, at din medlemsprofil er 

opdateret – og dette kan man selv klare via hjemmesiden (Klik Om ATK  Henvendelse  

Adresseændring). Hjemmesiden er i øvrigt fortsat ATK formelle informationskanal, dvs henvendelser til 

klubben skal ske herigennem. Div. ATK-Facebook sider er en del af det uformelle ”netværk” mellem 

medlemmerne. 

 

Generalforsamlingen 

Afslutningsvis skal nævnes, at vi på generalforsamlingen igen i år vil uddele prisen som ”årets ATK’er” – en 

pris til en (eller flere) ATK’ere som på særlig vis har ydet en stor indsats for klubben. Økonomisk kommer vi 

ud af 2022 med et overskud og den daglige drift er overordnet set i god balance. Med en forhåbentlig 

kommende mulighed og beslutning om padelbaner, forsvinder klubbens ”buffer”, men vi er stand til at drive 

klubben med højt aktivitetsniveau. Bestyrelsen lægger derfor op til øget kontingent for 2023 – betinget af 

accept for padelbaner fra generalforsamlingen. Ellers er der uændret kontingent. Vi glæder os til tennis og 

samvær i ATK i 2022. 

Af formand Peter Biltoft-Jensen 

 


