BEKKELAGSHØGDA TENNISKLUBB
ÅRSMØTE 23. MARS 2017

Til medlemmer i Bekkelagshøgda Tennisklubb
Oslo, mars.2017

Saksliste og sakspapirer for årsmøtet i Bekkelagshøgda
tennisklubb
Det vises til innkallingen til årsmøte av 22. februar. 2017
Årsmøte holdes torsdag 23. mars i klubbhuset i Jomfrubråtveien 28 klokken 20:00
Sakliste:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a.
Leder og nestleder
b.
5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c.
Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d.
2 revisorer
e.
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett
f.
Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte
Sakspapirer som legges ved er:
● Årsberetning
● Regnskap med revisors beretning (inkludert budsjett 2017)
● Eventuelle innkomne forslag
● Forslag til budsjett
● Valgkomiteens innstilling

Med vennlig hilsen
Styret
Bekkelagshøgda tennisklubb
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STYRETS BERETNING FOR 2016
GENERELT
Bekkelagshøgda Tennisklubb ble etablert i 1932.
Klubbens tennisanlegg i Jomfrubråtveien 28 består av klubbhus, garderobeanlegg, fire
utendørs grusbaner, to minitennisbaner og to Plexipave kunststoffbaner. Anlegget inneholder
for øvrig et lekeareal, en stor terrasse, samt en liten parkeringsplass.
Klubben er registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret (Brønnøysundregistrene) og har
organisasjonsnummer 990 566 895.
VIRKSOMHETEN
Klubben hadde pr. 31. desember 2016 310 medlemmer. Antallet medlemmer viste en svak
nedgang med 15 medlemmer. Fordelingenen på alder og kjønn fremgår av tabellen nedenfor.
Aldersgruppe
0-5 år

6-12 år

13-19 år

20-25 år

26 og over

Total

Menn

5

43

34

13

98

193

Kvinner

0

24

21

6

66

117

Total

5

67

55

19

161

310

Klubben drives som en sommerklubb fra 1. mai til første uke av oktober. I vinterhalvåret må
medlemmene selv bestille innendørstimer i naboklubber eller på Riksanlegget.
Klubben har, som tidligere, satset spesielt på aktiviteter rettet mot barn og ungdom.
Aktiviteter i 2016:
● Vårdugnad 23. - 24. april.
● Tenniskurs 1. – 7. klasse fra mai, juni, august og september.
● Tenniskurs for voksne nybegynnere/litt øvede i mai og juni.
● Åpning av anlegget 1. mai.
● Tennisskole i juni- og august for barn og unge, 27. – 1. juli og 15. – 19. august.
● Høstdugnaden 16. oktober.
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DRIFT
Klubbens styre har bestått av 7 faste medlemmer og 2 vararepresentanter.
Formann:
Espen Vhile
Nestformann:
Iris Østreng
Kasserer:
Toril Skjetne
Styremedlem:
Heidi Beate Eggesbø
Styremedlem:
Bjørn B. Størkersen
Styremedlem:
Eileen Rosenlid
Styremedlem:
Mariann Kleiven
Varamedlem:
Varamedlem:

Christian Fredrik Eggesbø
Gisela Wiese-Hansen

Det ble avholdt 3 styremøter i 2016.
På vårens dugnad deltok ca. 25 medlemmer. Det ble gjort et godt arbeid både med klubbhus,
baner og utstyr ellers.
Grusbanene var klare for spill 1. mai. Banene har også i 2016 holdt jevn god kvalitet gjennom
hele sesongen. Plexipave-banene blir relativt flittig brukt, spesielt blant de yngre. Av øvrige
fasiliteter kan nevnes ballvegg og ballmaskin til utlån for medlemmer.
Grusbanene ble stengt 16. oktober. Det deltok ca. 15 personer på høstdugnaden. Utstyr på
banene samt krakker, bord, stoler etc. ble ryddet inn, søppel og utrangert materiell ble kastet,
samt at det ble ryddet innendørs.
På grunn av tidligere tyveri av plentraktor og upraktiskhet mht. lagring av maskiner og
materiell ble lagerrom i kjellerrom nærmest Jomfrubråtveien ombygd i 2016. Det ble saget
hull og montert inn elektrisk garasjeport der det tidligere var murvegg. Det har forenklet
oppbevaringen av materiell og redusert faren for tyveri.
På den administrative siden har klubben (i likhet med alle andre idrettsklubber) blitt pålagt av
Norges idrettsforbund å ta i bruk et av idrettsforbundet godkjent medlemsregister. Klubben
har derfor tatt i bruk Klubbadmin til dette formålet. Medlemsopplysningene er overført til
Klubbadmin. Dette har medført en del ekstra arbeid siden ikke alle medlemsopplysninger ble
automatisk overført til det nye systemet. Klubbadmin vil for fremtiden bli brukt til å fakturere
medlemskontingent og avgift for spillerett. Dette vil medføre en del endringer i klubbens
fakturering- og regnskapsrutiner.
Eiendomsskatt - som følge av Oslo kommunes vedtak om å ilegge private og næringsdrivende
eiendomsskatt ble klubben pålagt å måle opp lokalene og rapportere inn dette til kommunen.
Dette ble gjort, noe som i 2017 har medført krav om eiendomsskatt på noe i underkant av kr.
3.000,- (Det kan imidlertid søkes særskilt om å slippe skatten - noe som vil bli gjort i 2017).
I løpet av året har vi sendt ut fortløpende informasjon til medlemmene via e-post og oppslag
på klubbens hjemmeside. Dette har vært om kurs, dugnader, sosiale aktiviteter, lagkamper og
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lignende. Vi oppfordrer alle medlemmer til å huske å melde ifra til klubben om endringer i
e-postadresse. Retur av e-post pga. feil adresse medfører unødig arbeid, særlig i forbindelse
med utsending av kontingentkravene.
Styret vil rette en takk til alle som har deltatt i aktiviteter, dugnader, arrangementer og øvrig
styre og stell i løpet av 2016.
ØKONOMI
Klubbens driftsresultat for 2016 ble kr. 122.475,- i overskudd før renter, og årsresultat etter
rentekostnader og ekstraordinære poster ble et overskudd på kr. 98.519,-. Tilsvarende tall for
2015 var overskudd på hhv. kr. 180.550,- og kr. 178.888,-.
Summen av inntekter var noe lavere i 2016 enn i 2015. Det var lavere inntekter fra
medlemskontingenter og tennisskolen (en nedgang på ca 30 000 kr på begge poster fra 2015),
men det var en økning i tilskudd både fra Oslo Idrettskrets og Norges Idrettsforbund,
Bingomidlene fra Hexagon AS fortsetter å tilføre klubben en verdifull inntekt, med noe i
underkant av 60 000 kr i 2016. På utgiftssiden hadde klubben høyere utgifter til drift av
anlegget i 2016. Dette skyldes i hovedsak montering av en garasjeport i underetasjen for å
oppbevare maskiner og materiell som tidligere har blitt utsatt for tyveri og slitasje. Det ble
også investert i en ugressbrenner, da dette er et gjentakende problem.
Tilbakebetaling av dugnadsavgiften til de som hadde stilt på vårdugnaden ble ført opp på
diverse-posten. Her er også ført opp bot som klubben fikk fra Norges Tennisforbund for 3
ganger walk over.
Som tidligere, har vi mottatt viktig støtte fra Lund Gruppen. Dette var i 2016 den eneste
eksterne sponsoren. Betydelige tilskudd fra det offentlige og private sponsorer er helt
avgjørende for å holde anlegget i stand og betjene gjelden vår. Salg av tørkeruller og
toalettpapir er også viktig for klubbens økonomi. Salget utføres av Norsk Idrettshjelp, på
vegne av klubben, og vi oppfordrer medlemmene til å kjøpe når man blir kontaktet.
Klubbens anlegg er også i 2016 avskrevet med kr. 100.000,-. Vi har i samme periode
nedbetalt den langsiktige gjelden til Lama Venture med totalt kr. 100.000,- i tråd med avtalt
nedbetalingsplan. Vi ønsker også fremover å redusere den langsiktige gjelden, for å stå bedre
rustet til å investere i oppgradering og vedlikehold av anlegget.
Klubben har heldigvis vært forskånet for innbrudd og hærverk i de senere år. Høsten 2015 ble
vi imidlertid frastjålet en nesten ny traktorklipper som benyttes til å holde gressplenene på
anlegget pene, herav investeringen i ny lagringsplass i kjelleretasjen i 2016. Det var ingen
større skader på anlegget i 2016, tross kraftige regnskyll. Utbedringer året før kan dermed
allerede ha vist seg å ha god effekt.

JUNIORARBEID
Juniorarbeidet ble i 2016 administrert av Heidi B. Eggesbø. Som tidligere år ble det avholdt
kurs og skoler for 1. - 7. klasse. Disse ble i år annonsert på klubbens hjemmeside, Facebook
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og via infoskriv som ble sendt ut til alle medlemmene pr. e-post.

Antall deltagere:
●
●
●
●
●

Vårkurs junior
Juni-tennisskole
August-tennisskole
Høstkurs
Vårkurs voksne

16
16
28
4
15

Trenere i 2016 var Iben Spillum, Jonas Green, Daniel Green, Aksel Sivertsen, Olav Vhile,
Richard Natland og Lucas Stadheim.
MARKEDSFØRING
Tenniskurs og tennisskoler har vært markedsført via klubbens hjemmeside, Facebook og
fortløpende via e-post når det har vært noe å informere om eller markedsføre.
SENIORGRUPPEN
Vi stilte i 2016 med 4 lag i divisjons- og seriespill. To herrelag i divisjonstennis og et dameog ett herrelag i veteranserien for Oslo-Akershus.
1. lag herrer (3.divisjon herrer - Avd B - Østlandet)
Laget endte sist i sin divisjon da det dessverre gjentatte ganger var problematisk å stille lag.
Dette medførte at det ble gitt walk over i 3 av totalt 7 lagkamper. Laget ble som en følge av
dette trukket for sesongen 2017.
2. lag herrer (3.divisjon herrer - Avd B - Østlandet
Med 2. laget for herrer gikk det bedre. Laget endte opp på 2. plass i sin avdeling med seier i 5
av totalt 7 kamper. Spillere på laget gjennom sesongen var Morten Alver, Espen Holm,
Runar Henriksen Jørstad, Ola Marius Mariendal, Per Schartum-Hansen og Anders Winnæss.
Veteranlag damer (Veteranlagkamper Region Øst og Vest 2016 Damer Pulje 3)
Veteranlaget for damer spilte i pulje 3 i Veteranlagserien for Østlandet. Laget endte dessverre
sist i puljen med én seier og én uavgjort av totalt 7 kamper På laget spilte: Heidi Beate
Eggesbø, Rebecka Jensen, Toril Skjetne, Tori Warme Sletner, Gitte von Ubisch og Gisela
Wiese-Hansen.
Veteranlag herrer (Veteranlagkamper Region Øst og Vest 2016 Herrer Pulje 4)
Veteranlaget for herrer spilte i pulje 4 og endte i likhet med foregående år på en 4. plass i
puljen av totalt 7 lag. På laget spilte: Erlend, Einarsen, Arne E. Hansen, Petter Andreas Heier,
Thomas Dinning Spence, Trond Stadheim og Bjørn B. Størkersen.
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KLUBBMESTERE 2016
Det ble på grunn av dårlig oppslutning om arrangementet ikke avholdt noe klubbmesterskap i
2016. Dette er beklagelig, og styret vil jobbe for at dette ikke gjentar seg i 2017.
VALGKOMITE OG REVISOR
Valgkomiteen har bestått av Thomas Spence og Erlend Einarsen, mens revisorer for klubben
har vært Jon Even Christiansen og Henrik Berg

2016
Målsettingen for 2016 er å markedsføre tenniskursene og skolene bedre slik at vi
opprettholder deltaker- og medlemsantallet. Vi vil fortsette arbeidet med å ha sosiale tiltak for
alle klubbens medlemmer, samt vedlikeholde og oppgradere anlegget. Det vil også være fokus
på det organisatoriske pga. eksternt pålagte krav til drifte av klubben.

Oslo 23. mars 2016
Styret i Bekkelagshøgda Tennisklubb

Formann
Nestformann
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Espen Vhile
Iris Østreng
Toril Skjetne
Heidi Beate Eggesbø
Eileen Rosenlid
Bjørn B. Størkersen
Mariann Kleiven

(sign)
(sign)
(sign)
(sign)
(sign)
(sign)
(sign)
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REGNSKAP 2016

9

BALANSE

10

NOTER TIL REGNSKAPET
(obs feil dato nedenfor - skal være 31.12.16)

11

REVISORS BERETNING
(Ikke ferdigstilt)
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INNKOMNE FORSLAG
Det har ikke innkommet noen forslag innen tidsfristen.

FASTSETTELSE AV MEDLEMSKONTINGENT
Styret foreslår ingen økninger i medlemsavgiften og ønsker å videreføre de gjeldende satsene
i 2017.
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VALG
Styremedlemmer
Det innstilles til følgende styre:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:

Espen Vhile
Iris Østreng
Toril Skjetne
Heidi Beate Eggesbø
Bjørn Størkersen
Morten Bergman Taraldsen
Eileen Rosenlid

Varamedlem:
Varamedlem:

Mariann Kleiven
Gisela Wiese-Hansen

Revisorer
Henrik Berg og Jon Even Christiansen innstilles til ny periode som revisorer.
Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett
Klubbens formann og/eller den han bemyndiger.
Valgkomite
Thomas Spence og Erlend Einarsen innstilles som hhv. leder og nestleder av valgkomiteen.
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