
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Side 1 av 7 

                   
 
 

 
 

 
 
 

ÅRSMØTE 
 
I 
 

BRYNE TENNISKLUBB 
 

2014 
 
 

ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postboks 357 
4349 BRYNE 

STIFTET 1976 

BANKGIRO : 
3325.05.03259 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Side 2 av 7 

 
 
 

Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 
 

Klubbhuset onsdag 18 februar 2015 kl 20.00 
 
 

Agenda: 
1. Godkjenne de stemmeberettigede 

 
2. Godkjenne innkalling og saksliste 

 
3. Velge dirigent, sekretær og 2 personer til å undertegne protokoll. 

 
4. Årsmelding gjennomgang 

 
5. Regnskap 2014 

 
6. Fastsetting av medlems kontingent 

 
 

7. Valg 
  
 
  Følgende verv er på valg: 

• Formann 
• Markedsleder 
• Kasserer 
• Sekretær/nestleder 
• Anleggsleder 
• Sportslig leder (for Morten Goa etter 1 år) 

 
8. Slutt 
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4. Styrets årsmelding 
 

Styret har avholdt 7 styremøter i 2014 og vært igjennom flere saker ang 
byggeprosessen. Samt søknader til kommune, fylke. 

 
2014 har i første kvartal dreid seg om bygging av hall og alt dette medfører. Vi 
har hatt en bra dialog med alle fag som var involverte og fått til et bra 
sluttresultat. Etter åpning av hallen har vi opplevd en enorm tilvekst både i 
medlemmer og på kursene til klubben. 
Regnestykket etter fjorårets årsmøte viser at vi endte opp med en total kostnad 
på 3 700 000,- for hallen altså en merkostnad på 250 000,- 
 
Søknaden om spillemidler ble avslått i 2014 pga manglende midler. Dette gjør at 
vi ennå ligger i kø der. Ny søknad har allerede gått inn på ny. Avgjørelsen på 
dette faller i mai mnd 2015. Der kan vi forvente oss en utbetaling på minimum 
1 000 000,-  Momsrefusjon skal inn 15 mars der kan vi forvente oss en tilbake 
betaling på 670 000,- av utlagt moms for hall og utstyr til hallen. 
 
Klubbhuset har også begynt å bli renovert på dugnad. Vi har malt stuen samt 
ryddet hus generelt. Sverre Ulland og Kjell Åmot har gjort en kjempe jobb i 
kjeller med maling og renovering av begge garderober nede. Stor takk til de. 
Kjøkken og utvendig vil bli tatt fortløpende i løpet av våren 2015.Ellers har 
kjeller blitt pusset opp for Morten Goa skal inn med Fysio klinikk deriløpet av 
våren 2015. 
 
Generelt for Bryne Tennisklubb så ser fremtiden lys ut med tanke på alt som 
skjer i klubben. Masse nye medlemmer, mange på kurs og at sponsorer å 
støttespillere begynner å få øyene opp for oss. Dette bidra til et solid fundament 
vi kan bygge videre på. 

 
Anlegg: 
 
Anleggsleder Einar har hatt en del å ta tak i 2014 da dette var et travelt år med 
tanke på bygging av ny hall. Vi har hatt en fantastisk gjeng som har stilt opp 
hele tiden å jobbet mange timer for at vi skulle få dette til. En stor takk til alle 
som var med å bidro. Det har vært dugnader i hele 2014 men mest under og 
etter bygging av hallen. 
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Sportslig: 

Sportslig 2014 har var et utrolig spennende år for Bryne tennisklubb, etter et års tid 
uten noe inne anlegg sto den nye hallen klar omkring påsketider.  
Pågangen på å få delta på faste kurs har vært jevnt stigende siden da, og Bryne tk har 
allerede ett år etter åpningen av hallen en etablert tennisskole.  
De siste 5 årene i bobla hadde klubben ca. 16 juniorer på kurs. Vi har pr. dags. dato 68 
barn og voksne som går på kurs. 48 av disse er barn under 15 år og de resterende 20 er 
voksne over 20 år.  
Vi har per nå 18 timer med undervisning i uken. Det ligger i planen at Bryne 
tennisklubb fra høsten 2015 skal igangsette og etablere en tennis fritidsordning, dette 
som et alternativ til skolefritidsordning.  
Tennisklubben ligger godt til ift. Barneskoler som Rosseland, Jærtun og Bryne.  
Siste gang en junior fra Bryne deltok i en offisiell turnering for juniorer var ved Hans 
Joakim Skadsem i 1996, i 2014 var vi endelig representert igjen, dette ved David 
Benjamin Fylkesnes som spilte en under 10 turnering i Stavanger.  
Ellers har Bryne vært godt representert i flere senior turneringer i distriktet det siste 
året, noe som vi er veldig godt fornøyd med.  
Bryne tk har ellers i 2014 arrangert en klubbutveksling med Egersund hvor vi var 
totalt 23 spillere fra de to klubber.  
Vi har fått i gang en red/orange tour hvor det var over 100 deltakere her på Bryne den 
13 desember. Vi var da 23 spillere fra Bryne, ellers var det spillere fra Sandnes tk, 
Stavanger tk og Egersund tk.  
Igangsettingen av red/orange og green tour er etter våres mening det viktigste tiltaket 
som ble gjort i 2014. Red/orange og green tour er nå en tour som går fra klubb til 
klubb.  
Stavanger arrangerte nå i januar, Egersund, kommer i Mars, Sandnes i August, før 
Bryne igjen står som arrangør i November.  

 
Bryne tk har for 2015 søkt og fått innvilget 4 turneringer for 2015.  
2 senior turneringer  
1 under 16 turnering  
1 under 12 turnering.  

Klubben har også meldt på ett lag til divisjons tennisen hvor vi starter i 3. divisjon. 
Sesongen starter i mai. Bryne tennisklubb har knyttet til seg tre nye seniorer i: 
Ole Storhaug 
Alexander Lommeland  
Morten Aadnøy Goa 
Som alle har meldt overgang fra Stavanger tennisklubb.  
Vi gleder oss til fortsettelsen og jobber på videre for en fortsatt vekst i barne og 
ungdomstennisen. Bryne tk skal være en arena for alle uavhengig av ambisjoner.  
 
Morten Aadnøy Goa Sportslig leder/trener Bryne tennisklubb 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Side 5 av 7 

 
 
 
ØKONOMI: 
 
Ole Karsten Øie har hatt ansvar for økonomi og som i fjor styrt dette med god kontroll.  
 
Regnskapets kontoer taler jo for seg, er jo tallene oppmuntrende ved at vi har tjent 
penger til tross for reparasjoner, vedlikehold og rekvisita for til sammen 160 000. 
 
Vi har overskudd på trenersiden (43 000) hvilket er en stor forbedring siden 2012 da 
kostnadene var 30 000 høyere enn inntektene. 
 
Vi har fått tilskudd på 100 000 fra Time Sparebank og 43 000 fra kommunen 
 
Medlemskontingentene har vært 137 000 og utleie av hallen beløper seg til 66 000. 
sammen med sponsing på 62 000 passerer vi altså 600 000 i totale inntekter hvilket er 
nesten en tredobling fra 2012, siste år vi hadde hallen intakt. 
 
Vi har klart å betale renter på 120 000, har betalt ned det gamle lånet på ca 20 000, 
men har altså ca 3,75 mill i nye lån inklusive trekk på kassekreditten.  
Inklusive rivingskostnader og bygging av hallen snakker vi om en totalkostnad på 4 
mill.  
 
Likviditeten er stram ved årsskiftet med ca 20 000 i reserve på kassekreditten.  
 
Medlemskontingenter, sponsing og kursinntekter bør gi oss tilstrekkelige midler utover 
2015 
 

 
Marked/Sponsor: 
 
I 2014 har det vært noe aktivitet på marked siden, der vi har fått inn en del sponsorer. 
Dette jobbes det med kontinuerlig og vil er et av hoved fokus områdene i 2015. 
Vi ønsker også å være synlige i nærmiljøet så aktiviteter som lar oss komme i media vil 
være prioritert. 
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6. Fastsettelse av medlems kontingent 2013 Bryne Tennisklubb 
 
 
 
 
Styret foreslår i opprettholde medlems kontingenten som vi hadde i 2014 
 
 
 
 
 
Forslaget er som følger: 
     2014  2015 

• Familie medlemskap  3000,-  3000,- 

• Senior medlemskap  2000,-  2000,- 

• Junior medlemskap    750,-  750,- 

• Støttemedlem   200,-  200,- 
  
La oss stemme over dette. 
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7.Følgende er på valg årsmøte 2014: 

 
 
 

• Formann 
• Markedsleder 
• Kasserer 
• Sekretær/nestleder 
• Anleggsleder 

• Sportslig leder  
 

Følgende er valgkomiteens innstilling 
 

• Formann Anders Salte 2 år 

• Markedsleder Åke Bø 2 år 

• Kasserer Hans Joakim Skadsem 2 år 

• Sekretær/nestleder Atle Haukland 2 år 

• Anleggsleder Einar Ellingsen 2år 

• Sportsligleder Dag Erik Fylkesnes 2 år 
 
 
 
Valg komite 2015: Leder :  Ole Storhaug 1 år 
   Medlem 1: Tor Sandve 1 år 
    
 
Revisor:  Forslag: velges av styret 
Representasjon: Forslag: velges av styret 
 
Mvh 
 
Ole Storhaug 
Leder valgkomite  


