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Den 15. marts 2019  
 

 
Notat fra Lejre Idrætsunions medlemsmøde med tennisklubberne i Lejre 

Kommune den 14.03.2019. 
 
Tennisklubberne i Lejre var inviteret til møde for at drøfte fælles udfordringer i tennisklubberne. 
 
Jens Peter Andersen havde for Lejre Idrætsunion (LIU) udsendt indbydelse med følgende 
dagsorden: 

1. Velkomst og præsentation 
2. Konsulent Daniel Nielsen fra Dansk Tennis Forbund 

· Medlems tilgang/afgang 
· Samarbejde med skolerne 
· Uddannelse af trænere/instruktører 
· Andet fra Dansk Tennis Forbund 

3. Banevedligeholdelse 
4. Klubhusfaciliteter 

· Hvem ejer klubhusene 
· Driftsaftaler 
· Reparation og vedligeholdelse af klubhuse 

5. Indendørsbaner – hvem har det? 
6. Bookingsystem 
7. Samarbejde, tennisforeningerne indbyrdes 

· Trænersamarbejde 
· Turneringer – Lejremesterskab eller andet 

8. Indslag fra tennisforeningerne 
9. Eventuelt 

 
Ad 1. Jens P bød velkommen. Jens P orienterede kort om LIU. 

Præsentationsrunde. Jens Nielsen, Jens Peter Andersen og Kurt Ettrup deltog fra Lejre 
Idrætsunion. Peter Walsøe var ordstyrer. 
Følgende tennisklubber var repræsenteret. Hvalsø, Kirke Hyllinge, Lejre, Osted, Sjov 
Senior Motion og Gevninge.  
20 personer deltog i mødet. 

Ad 2. Daniel Mølgaard Nielsen fortalte om tennissportens udfordringer i dag. 
Bedste mulighed for medlemstilgang var samarbejde med skolerne. 
Han slog et slag for ”skumtennis”, da det ikke havde samme sværhedsgrad som alm.  
 
 
 



 
 
Tennis og kunne dyrkes indendørs i hallernes badmintonbaner, hvis der ikke var 
mulighed for fuldskala baner. 
Instruktøruddannelse eller andre uddannelser tager de sig af – ofte gratis. 
Der kan søges om tilskud til træner- og lederuddannelse via Folkeoplysningsudvalget, 
oplyste Jens Nielsen. 
Trænersamarbejde er en god ide.  
Dansk Tennis Forbund yder gratis til rådighed med hensyn til rådgivning om mulige 
aktivitetstiltag og andet. Bare ret henvendelse. 

Ad 3. Banevedligehold er et problem økonomisk. 
Banerne skal forårsklargøres. Kommunens tilskud til dette arbejde er 9.000,- pr. klub 
for alle baner. Dette beløb har været fast siden 2011. Kostprisen er 10.000,- pr. bane. 
Når medlemstilskuddet er på ungdomsspiller under 25, og der er meget få spillere  
totalt i Lejre, er det en voldsom belastning for klubberne.  
Løbende vedligehold af banerne klarer klubberne selv. Nogle klubber har ikke råd til 
vedligehold af alle bane, og må lade nogle af banerne forfalde. Det ser ikke godt ud. 
Vandafgiften er også et stort problem for mange klubber. Andre har ikke disse 
udgifter, da underlaget ikke er grus. 
Jens Nielsen bad klubberne undersøge om beløbet ikke skulle have været 
pristalsreguleret. 
Daniel DTF undersøger om dette er korrekt ifølge Folkeoplysningsloven. Der står at 
kommunen skal stille faciliteterne til rådighed for klubberne – uden betaling. 

Ad 4. Det er også forskelligt, hvem der ejer klubhusene.  
De der ejer klubhusene selv, står også selv for vedligeholdelsen. 
Lokaletilskud efter gældende regler. Beløbet er lille.  
Stor økonomisk belastning for de enkelte klubber. 
Vedrørende driftsaftaler er der enighed om, at tennisklubberne ønsker at deltage 
samlet ved forhandlinger med kommunen med Lejre Idrætsunion som bisidder. Evt. 
inviteres DTF med. 

Ad 5. Der er ingen tennishaller i Lejre Kommune. 
Det er svært at få træningstider indendørs, da tennis betragtes som udendørssport. 
Skolen i Hvalsø stiller sig dog positivt over for træningstider i skoletiden, når skolen 
ikke bruget hallerne. Det udnyttes til seniortræning. 
Det må der laves om på. 
Skumtennis må være løftestangen. 

Ad 6. Bookingsystemet er under revision, da det eksisterende, EG-ON, ikke er funktionelt 
og meget tungt. Alle tennisklubberne er utilfreds med systemet. Der kommer nyt om 
dette senere på året. LIU sidder med om bordet med rådgivning omkring dette. 
Daniel kunne varmt anbefale Københavns Kommunes bookingsystem, der hed 
GLOBUS DATA.  
Gevninge har lokalt online bookingsystem. Andre benytter de gamle manuelle 
systemer med opslagstavler eller bookingbøger. 
Nyt system hilses velkomment. 

 
 
 
 



 
 
Ad 7. Der var bred enighed om at oprette et samarbejdsforum under Lejre Idrætsunion, hvor 

tennisklubberne kunne drøfte fælles problemer. 
· Trænersamarbejde havde høj prioritet 
· Samarbejde i ungdomsafdelingerne nødvendig grundet få ungdomsspillere 
· Fælles optræden over for Lejre Kommune 
· Fælles turnering klubberne indbyrdes – Lejremesterskab? 
· Skumtennismesterskab – DTF vil gerne hjælpe til med at få det op at stå 

Henning fra Hvalsø Tennisklub tager initiativ til næste fællesmøde snarest/ i nærmeste 
fremtid. 
LIU deltager gerne, hvis det ønskes. 

Ad 8. Se ovenfor. Der blev udtrykt stor opbakning til LIU’s initiativ på området. 
Ad 9. Jens Nielsen gjorde opmærksom på at LIU indkalder alle klubber med Driftsaftaler til 

møde i Kirke Hyllinge den 8. maj, for at få afstemt forventningerne til de nye 
driftsaftaler. Indkaldelse udsendes snarest. 

 
Jens Peter rundede af med at takke for et positivt møde godt ledet af ordstyreren Peter Walsøe. 
 
Referent  
 
Jens Nielsen 
Næstformand i Lejre Idrætsunion. 
 
 

 


