
Præsentation af tennishal 4. juni 2019 på Kirkehavegård i Allerød 

Den fremviste præsentation på mødet bliver sammen med referat af mødet tilgængelig på de klubbernes 
hjemmeside. 

Der blev på mødet budt velkommen til alle de fremmødte, ved Flemming som er bestyrelsesmedlem i 
Blovstrød Tennisklub. 

Flemming præsenterede en dagsorden som hver at de 3 formænd fra Allerød, Blovstrød og Lynge tennis 
ville gennemgå. Der blev efter gennemgangen mulighed for at stille uddybende spørgsmål til alle områder. I 
dette referat at der samlet op for hvert emne.  

 

Hallens historie fra ide til virkelige blev gennemgået af Morten F. Rasmussen fra Allerød Tennisklub  

Til denne gennemgang kom der følgende spørgsmål: 

Hvorfor tog kommunen ikke materialet klubberne kom med som et projekt?  

Svar: Kommunen har i processen hyret en rådgiver og lavet deres eget projekt og dermed foretaget andre 
prioriteringer. Klubberne havde gerne set at der var lavet et funktionsudbud og dermed kunne potentielle 
bydere på projektet have haft frihed til fortolkning og dermed kunne flere at ønskerne være kommet 
igennem. 

 

Hvad koster det (G) 

 

Spørgsmål: 

Hvorfor er det ikke en fælles kasse som al betaling af timer med mere forgår til?  

Svar: Det er et positivt fravalg grundet at dette ville medføre endnu en forening og dertil hørende 
administration. 

Hvad betaler kommunen for deres brugsret i tidsrummet klokken 12.00-15.00? 

Svar: Dette område forhandles derom meget intenst om med kommunen, men dette har vi ikke et overblik 
over for nuværende. 

  

Hvilke timer kan lejes (M) 

 

Spørgsmål: 

Hvornår og hvordan kan man opskrive sig til timer? 



Svar: Klubberne vender tilbage med en nyhed om dette indenfor kort tid. Planen er at der etableres en 
fælles mailboks for alle klubber og dermed sikrer vi ingen bliver glemt eller skriver forgæves. Der kommer 
information ud på de 3 klubbers hjemmesider. 

Hvor mange medlemmer er der total set i klubberne? 

Svar: Der er totalt set ca. 700 medlemmer i de 3 tennisklubber 

 

Prioritering (M) 

 

Spørgsmål:  

Hvis man som medlem ønsker at købe løse timer, skal disse så betales med det samme? 

Svar: Det bliver automatisk ved booking at man betaler med det samme. 

 

Hvordan skal timerne fordeling og løsbooking forstås? 

Svar: køres lodtrækning på alle doubler først derefter singler. Dette køres ad flere omgange.  

Der var fra de fremmødte rigtig stor spørgelyst på netop køb af en bane. 

� Hvordan kan vi håndtere det problem at ”4” der normalt spiller 6 med rotation? Indenfor 2 timer.  
� Kan det laves en byttebørs eller lignende? 
� Kan vi lave en pulje med 6 spillere til 2 timer, 4 til 1 time og 2 til 1 time  

Klubberne noterede sig den store interesse for netop tildeling og køb, og lovede at gå hjem og kigge på 
modeller for hvordan flest mulige medlemmer kan blive tilgodeset. 

 

Hvis man har lejet en bane eller oprettet en bookning der ikke bruges- kan det byttes til en anden? 

Svar: Det er ikke noget som vi har tænkt ind i vores 1. version. Klubberne noterer sig ideen og vurderer om 
det er noget vi skal håndtere 

 

Hvordan er man stillet hvis man er medlem i mere end 1 klub? 

Svar:  Det er et meget enkelt svar da 1 medlemsnummer er = et lod og dermed er 2 medlemsnumre = to 
lodder ifm. lodtrækningen. 

 

Hvordan får jeg time (J) 2 slides- 

 

Spørgsmål: 



 

 

Alt det praktiske (G) 

 

Spørgsmål: Der var ingen spørgsmål til dette område 

 

Træning (G) 

 

Spørgsmål: 

Vil der komme fælles turneringshold fx for ungdom nu hvor der kommer fælles træningstilbud? 

Svar: Det er klart en noget vi har talt om i samarbejdet, og vi kan fremadrettet blive mere skarpe på 
hvordan vinterturneringerne skal gribes an. Hvis der er spillere i ungdomsområdet i år som kommer på 
tværs af klubberne, vil vi finde nogle mindelige løsninger til gavn for alle.  

 

Spørgsmål til andre områder end præsentationen: 

Er klubberne opmærksomme på hvordan Lysstyring kommer til at foregå- således at vi ikke brænder penge 
af på en oplyst hal? 

Svar: Ja det en del af ”teknikken” således hænger booking og aktiviteter på banerne sammen, således at 
der kun vil være lys hvis en bane er booket og der er aktivitet i hallen. 

Hvilke lyskilder er der i hallen? Der er stor forskel på om det lidt ældre modeller eller den mere moderne 
LED belysning som anvende? 

Svar: Det er LED belysning som der er etableret i hallen og forventningerne er at det kommer til at koste 10 
kr. pr bane i timen.  

Er der i projektet taget hånd om korrekt varmestyring som tilpasser sig perioder med nedlukning, ferie og 
vejret udenfor? 

Svar: Dette skal vi lige undersøge nærmere og vende tilbage med en opsamling på. Vi ved positivt at hallen 
er meget velisoleret og der vil ligge et konstant varmeniveau på ca. 17 grader om dermed kan rumme fuld 
aktivitet på tennisbanerne. Omkostningen for varme forventes at være årligt at være ca. kr. 30.000  

 

Hvad gør klubberne hvis der kommer et underskud i driften af hallen? 

Svar: Som udgangspunkt betaler brugerne for af hallen og vores forventning er at der kan sælges de 
nødvendige banetimer til at undgå dette. Alternativt kan hallen sælge baner til andre klubber for at 
imødegå denne udfordring. Vil vi imod forventningen opleve en udfordring så vil underskud fordeles efter 
princippet 60, 30 og 10. Allerød repræsenterer 60 %, Blovstrød 30 % og slutteligt Lynge 10 %.  



 

Har klubberne adgang til andre kommunale haller forsat efter hallen er taget i brug? 

Svar: Nej det har vi ikke. Det er ikke planen at vi skal benytte kommunale haller. Kommunens øvrige inde 
idrætsgrene har gang i en større omlægning på alle haltider uden vi er en del af planen.  

 

Rengøring i hallen hvordan kommer dette til at foregå og hvad bidrager kommunen ved ift deres eventuelle 
brug? 

Svar: Dette er et område som klubberne er ved at finde en løsning på. Kommunen skal stå ved deres ansvar 
men dette forhandler vi intenst med dem om i øjeblikket. 

I hallen kommer der et teknik rum og hvem har kendskab til dette i det daglige udover kommunen? 

Svar: Det er planen at vi får en række af personer som har kendskab til hvad der er i rummet og dermed kan 
handle hurtigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


