RAPPORT FRA KONTROLLKOMITEEN TIL ÅRSMØTET I ASKER TENNISKLUBB 25 MARS 2021

Klubben har hatt nok et godt år med solid økonomisk resultat til tross for en spesielt krevende
periode med Covid-19. Dette gir mulighet for å gjennomføre nødvendige investeringer og vedlikehold
på anleggene.
Dette har vært et krevende år, med mye uforutsigbarhet og usikkerhet. Kontrollkomiteen har fått
beskrevet hvordan styret sammen med daglig leder har manøvrert seg gjennom året, med blant
annet betydelig flere styremøter. I løpet av året har det vært gjennomført 14 møter mot vanligvis 5
til 6. Dette har vært viktig blant annet for sikre god kostnadskontroll og kvalitet i de nødvendige tiltak
som har måttet iverksettes. Administrasjonen har hatt god oppfølging støtteordninger i forbindelse
med Covid-19, og også blant annet gitt refusjon på baneleie og tennisskole samt refusjon av
treningskostnader for medlemmer. Det har ikke vært registrert noe smitte i hallen, men en person
har vært smittet. Administrasjonen har fulgt rutiner for oppfølging av denne hendelsen. Klubben har
fulgt myndighetenes råd og anbefalinger i forhold til åpning og stengning. Kontrollkomiteen vil
berømme Markus og administrasjonen for de gode smitteverntiltakene og den kontinuerlige gode
informasjonen som er gitt til medlemmene, både i hallen, via mail og på hjemmesidene.
Det har vært en økning i antall medlemmer, «all time high», samtidig har flere meldt seg ut. Det
gjennomføres oppfølging av de som melder seg ut for å forstå årsaken til dette. Dette er viktig og
riktig for å kunne eventuelt forbedre seg på de eventuelle negative tilbakemeldinger man måtte få.
De siste årene har vi opplevd store svingninger i kostnadene – det er ingen normal år. Det har vært
mange ekstraordinære hendelser. (f.eks. tak og pandemi). Dette er en utfordring i forhold til
budsjettering. Kontrollkomiteen opplever at klubben likevel drives godt, og at vi i år ser et overskudd
på 100 000 kr etter avsetning til vedlikeholdsfond og avskrivninger.
I løpet av året har to trenere sluttet, samt at Lise har blitt pensjonist. Alle bortsett fra Markus har
vært permittert i perioder.
Kontrollkomiteen har fått fremvist rutiner for egenkontroll, HMS rutiner er gjennomgått, både
branninnstruks og el. kontroll er OK. Det ble ikke gjennomført brannøvelse i 2020 blant annet på
grunn av Corona. Nødvendige kommende vedlikehold og oppgraderinger er presentert.
Kontrollkomiteen merker seg at det ikke er gjennomført medarbeidersamtale mellom styreleder og
daglig leder gjennom året. Det anbefales at dette blir en fast rutine for fremtidige styreledere, på lik
linje som daglig leder allerede har medarbeidersamtaler med de som rapporterer med han.
Kontrollkomiteen har fått en grundig gjennomgang og beskrivelse av regnskap og balanse.
Kontrollkomiteen har ingen anmerkninger og anbefaler at årsmøtet godkjenner dette.
Avslutningsvis, kontrollkomiteen opplever at daglig leder har gjennomgående svært god oversikt
over driften gode arkiveringsrutiner på dokumenter som gjør at disse raskt kan hentes frem ved
behov.
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