Rapport fra Kontrollkomiteen til Årsmøtet 2022 i Drammen Tennisklubb.

Grunnet nedstenging ifm. pandemien har komiteen kun hatt ett møte med styret i løpet av året.
Komiteen har mottatt styrepapirer og regnskapsrapporter i løpet av året.
Det er grunn til å glede seg over positiv utvikling i medlemsmassen gjennom de siste to årene,
som har vært preget av nedstengning og lavt aktivitetsnivå generelt innen idretten.
Likevel har det vært en vesentlig, og trolig forutsigbar reduksjon i faste timer, men med en noe
mindre økning i strøtimer fra ’21 til ’22. Faste timer er med på å gi klubben forutsigbarhet i
inntektene, og komiteen deler styrets syn på at antall faste timer må økes.
Generelt viser regnskapet for 2021 at klubbens egengenererte inntekter er på et lavt nivå og er
fallende, mens økning i ulike støtteordninger langt på vei kompenserer, slik at sum inntekter
endte omtrent som i ’21. Driftsresultatet for året er tilfredsstillende, gitt de lave inntektene. Se
likevel kommentarene nedenfor. Komiteen er ikke forelagt budsjettet for 2022.
Komiteen deler fortsatt styrets fokus på kommende avdrag fra 2023. De årlige avdragene overgår
årets resultat etter finanskostnader, og inntjeningen må løftes for at klubben skal makte disse
forpliktelsene. Det er positivt at klubbens bufferfond har vokst noe, men det er ikke nok til å
dekke mer enn noen avdragsterminer.
Til dette kommer at energikostnadene må ventes å fortsette på høye nivåer fremover. Likedan
ventes det økninger i rentenivået. Disse tre forholdene i sum kan bety at klubben må øke prisene
og samtidig belegget i hallen, som kan være utfordrende å få til samtidig. Notene til regnskapet
viser kr. 0,-i sponsorinntekter. Komiteen antar at sponsorinntekter kan økes fremover som et
bidrag til å løse denne utfordringen.
Komiteen merker seg den positive utviklingen i Tennisskolen, samt at det ser ut til at skifte av en
trener er vellykket. Dette er viktig for fremtidige inntekter for klubben og for at man skal nå
målet i antall aktive medlemmer fremover.
Tross utfordringene ovenfor skal styret ha honnør for arbeidet med å lose klubben gjennom de
siste års utfordringer.
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