
 

 Classification: Internal 

Kontollutvalget DTK 

Rapport til generalforsamlingen i Drammen Tennisklubb for 2022 

 

Etter et møte med styret i DTK den 22. februar 2023 samt gjennomgang av regnskapet for 2022 og 

styreprotokollene fra året har Kontrollutvalget laget sin rapport til generalforsamlingen.  

1. Regnskap 2022  

Regnskapet for 2022 er i all hovedsak samsvarende med året før og budsjett. Regnskapet er preget 

av en vesentlig økning av energikostnadene. Det er igangsatt flere tiltak på området, for å styre 

energiforbruket og holde kostnadene lavest mulig.  

Det er restanser på kontingentinnbetalingen. Dette må purres. Ellers er det positivt at både strøtimer 

og faste timer viser god utvikling.  

2. Budsjett 2023 

Utvalget er forelagt styrets forslag til budsjett for 2023. Budsjettet virker moderat da inntektene er 

budsjettert lavere enn faktisk for ’22. Driftskostnadene likeså. Styret har redegjort for 

budsjetteringen, og selv om det kan være sunt å sette tæring etter næring, er Kontrollutvalget 

usikker på om budsjettet reflekterer det ambisjonsnivået klubben bør ha på sikt.   

Finanskostnadene er budsjettert med kr. 180.000 i renteutgifter, som implisitt tilsier en 

gjennomsnittlig rente for året på ca. 2,0%. Kontrollutvalget stiller spørsmål til realismen i dette da 

rentenivået har steget betydelig og må forventes å ligge på et vesentlig høyere nivå enn budsjettert 

gjennom hele 2023. Reelt sett styrer derfor klubben mot et underskudd, og ikke overskudd for 2023.  

Budsjettet er for øvrig likviditetsmessig helt beroende på at man oppnår forlenget avdragsfrihet, jfr. 

pkt. 4 nedenfor.  

3. Vedlikehold 

Utvalget noterer at det ikke ventes større vedlikeholdsbehov på banene. Det forventes dog at 

ventilasjonsanlegget vil trenge vedlikehold innen relativt kort tid. Dette må budsjetteres. Det vil også 

være noe behov ifm. energiløsningene nevnt ovenfor.  

4. Lån i Kommunalbanken 

Styret oppgir at klubben må søke forlenget avdragsfrihet på lånet i Kommunalbanken. Dette har 

kontrollutvalget kommentert på også tidligere år. Begrunnelsen for behovet er forståelig med basis i 

Corona-nedstengningen og energikostnadene. Utvalget støtter følgelig at klubben søker om dette og 

fremmer forespørsel til garantisten Drammen kommune.  

5. Egenevaluering av styret.  

På Kontrollutvalgets spørsmål oppgir styret å være tilfreds med sin arbeidssituasjon, men det er 

tidvis mye arbeid på styret når en opererer uten daglig leder. Styreleder har sittet svært lenge og 

ønsker avløsning. Valgkomiteen hensyntar dette. Styret mener også at det er behov for flere 

undergrupper i ledelsen av klubben. Dette bør komme på plass.  

I kontrollutvalget i Drammen Tennisklubb, 14.03.23 
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