
 Forslag til beslutning på generalforsamlingen i Holte 

Tennisklub, 20. maj 2020 vedr. mandat til anlæggelse af 

helårs grusbaner 

 

Indledning: 

Holte Tennisklubs nyeste baner er etableret mere end 30 år siden, og som følge af ændringer i klimaet og 

øget fokus på bæredygtighed ikke tidssvarende.  

Derfor arbejder bestyrelsen i Holte Tennisklub på et pilot projekt i 2021 der har som formål at etablere to 

helårs grusbaner i klubben. 

Da der er tale om en væsentlig investering i udvikling af klubben har bestyrelsen valgt at udarbejde dette 

forslag til beslutning ved årets generalforsamling. 

 

Indstilling til beslutning: 

Det indstilles at give bestyrelsen i Holte Tennisklub mandat til at investere op til DKK 500.000 til etablering 

af helårs grusbaner. 

Op til DKK 300.000 kan finansieres direkte ud af klubbens egenkapital mens de øvrige DKK 200.000 skal 

finansieres via specifik sponsor støtte eller projekt specifikt lån/indskud fra medlemmerne. 

Uden tilstrækkelig sponsorstøtte og indskud etableres kun én bane indledningsvis eller perioden for 

etablering af støtte udvides. 

Bestyrelsen vil forestå valg af leverandør. 
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Baggrund: 

Bestyrelsen for Holte Tennisklub har undersøgt markedet for tidssvarende udendørs tennisbaner.  I 

Danmark er der allerede etableret baner hos flere klubber og de nye typer baner er godkendt af det 

internationale tennisforbund ITF og godkendt til turneringsbrug af Dansk Tennis Forbund. 

En helårs tennisbane består typisk af et fast underlag hvorpå der udlægges en kunstgræsmåtte. 

Kunstgræsmåtten fyldes først med sand og derefter rødt grus til op over toppen af strået. Sidst udlægges 

glidegrus. Banen skal vandes og fejes, akkurat som almindelige tennisbaner. Dog med mindre vandforbrug. 

 

Foto: Helårsbane hos Københavns Boldklub. 

 

Foto: Tennisbane hos Gentofte Tennisklub. 
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Fordelene ved helårs grusbaner: 

Fordelene ved helårs grusbaner er meget væsentlige og skal sikre både bæredygtighed og bedre rammer 

for udførelse af tennissporten  

• Udvider sæsonen  

• Håndtering af klimaforandringer – sensommeren er præget af større mængder vand i August og 

September som bedre kan håndteres af dette underlag da det absorberer mindre vandmængder 

• Kan etableres på eksisterende baner med begrænsede tilpasninger 

• Meget mindre behov for vanding (blevet meget dyrt som følge af vandafgifter) 

• Mindre behov for grus  

• Mindre vedligeholdelse da banen skal tromles mindre  

Samlet forventes den driftsmæssige udgift at være reduceret med DKK 15.000 per bane per år. 

Tidsplan: 

Ambitionen er at igangsætte renovering af en eller to baner i slutningen af sommersæsonen 2021. Det 

endelige banevalg for udskiftning besluttes af bestyrelsen. 

 

Finansiering: 

Finansieringen sker delvis ved klubbens egne midler, sponsorstøtte og lån/indskud fra medlemmerne jf. 

ovenstående 

En bane kræver en anlægsinvestering på ca. DKK 250.000 per bane. Beløbet kan reduceres ved at hjælpe 

med fjernelse og gravning udført af medlemmer.  

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen i Holte Tennisklub 

  



 Forslag til beslutning på generalforsamlingen i Holte 

Tennisklub, 20. maj 2020 vedr. mandat til anlæggelse af 

helårs grusbaner 

Bilag A: Baneoversigt 
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