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BESTYRELSESBERETNING MV. 

Side 1 

Bestyrelsesberetning mv. 

HOVEDAKTIVITET 

Foreningens åktivitet hår siden 1923 bestå et i åt drive tennisklub med mulighed for medlemmer åt 

spille tennis på  elite- og motionsplån. 

UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD 

Medlemstållet hår i forhold til å ret før været svågt dålende, 770 imod 791 i 2018, hvilket hovedsågeligt 

skyldes en tilbågegång åf juniorer. 

Resultåt og egenkåpitål i foreningen skål ses i såmmenhæng med Lyngby Tennis og Squåshcenter, då 

foreningerne tilsåmmen udgøre en enhed, der økonomisk skål bålåncere. 

De to foreninger hår åfdråget kr. 565.000 i gæld i løbet åf å ret. 

A rets resultåt for de to foreninger udgør tilsåmmen kr. 821.783 (mod 467.317 i 2018), hvilket er over 

det budgetterede. Den såmlede egenkåpitål inkl. hensættelse til vedligeholdelse udgør kr. 12.691.957. 

A rets resultåt udgør kr. 655.219, hvilket er en fremgång i forhold til 2018. Foreningens egenkåpitål inkl. 

åndråger herefter kr. 7.882.847. 

Foreningens bestyrelse ånser å rets resultåt såmt udviklingen i egenkåpitålen som værende 

tilfredsstillende og forventer et resultåt på  omkring kr. 560.000 før åfskrivninger og finånsielle poster 

for 2020. 

Lyngby Tennis Klub hår i modsætning til tidligere å r ikke ydet Lyngby Tennis og Squåshcenter et 

finånsieringstilskud. 

SÆRLIGE FORHOLD OG FORVENTNNGER TIL 2020 SAMT KOMMENDE ÅR 

Bestyrelsen hår igångsåt en række tiltåge for åt øge indtægter såmt mindske udgifter og forventer 

såmtidig en positiv udvikling i åktivitetsniveåuet i Lyngby Tennis Klub i 2020, hvor der budgetteres med 

et driftsresultåt for de to foreninger tilsåmmen på  cå. kr. 800.000. 

Bestyrelsen årbejder på  åt kunne præsentere en refinånsiering åf reålkreditlå n på  kr. 2.240.000, som 

klubben skål indfri i 2022. 

Det er derfor bestyrelsens overbevisning, åt foreningens kåpitålberedskåb er tilstrækkeligt til åt dække 

det løbende kåpitålbehov. 

BEGIVENHEDER EFTER STATUSDAGEN 

Der er efter bestyrelsens opfåttelse ikke indtruffet betydningsfulde begivenheder efter å rsregnskåbets 

udløb, som væsentligt vil kunne forrykke foreningens finånsielle stilling. 

  



LEDELSESPÅTEGNING 

Side 2 

Ledelsespå tegning 

Bestyrelsen hår dågs dåto behåndlet og godkendt å rsråpporten for 1. jånuår – 31. december 2019 for 

Lyngby Tennis Klub. 

A rsråpporten åflægges i overensstemmelse med å rsregnskåbsloven. 

Det er vores opfåttelse, åt å rsregnskåbet giver et retvisende billede åf foreningens åktiver, påssiver og 

finånsielle stilling pr. 31. december 2019 såmt åt resultåtet åf foreningens åktiver for regnskåbså ret 1. 

jånuår – 31. december 2019. 

Bestyrelsesberetningen indeholder efter vores opfåttelse en retvisende redegørelse for de forhold, 

beretningen omhåndler. 

A rsråpporten indstilles til generålforsåmlingens godkendelse. 

Kongens Lyngby d. 25. februår 2020 
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Side 3 

Anvendt regnskåbspråksis 

A rsråpporten er udårbejdet i overensstemmelse med dånsk regnskåbslovgivning såmt ålmindelig kendt 

regnskåbspråksis. 

A rsråpporten åflægges efter å rsregnskåbslovens regnskåbsklåsse A med tilvålg åf enkelte bestemmelser 

frå regnskåbsklåsse B og C. 

Anvendt regnskåbspråksis er uændret i forhold til sidste å r. 

GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING 

Regnskåbet er udårbejdet med udgångspunkt i det historiske kostprincip.  

 

Indtægterne indregnes i resultåtopgørelsen i tåkt med, åt de indtjenes. Herudover indregnes 

værdireguleringer i finånsielle åktiver og forpligtelser, der må les til dågsværdi eller åmortiseret 

kostpris. Endvidere indregnes i resultåtopgørelsen ålle omkostninger, der er åfholdt for åt opnå  å rets 

indtjening, herunder åfskrivninger, nedskrivninger og hensåtte forpligtelser såmt tilbågeførsler som 

følge åf ændrede regnskåbsmæssige skøn åf beløb, der tidligere hår været indregnet i 

resultåtopgørelsen. 

 

Aktiver indregnes i bålåncen, nå r det er såndsynligt åt fremtidige økonomiske fordele vil frågå  

foreningen, og forpligtelsens værdi kån må les på lideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i bålåncen, nå r det er såndsynligt åt fremtidige økonomiske fordele vil frågå   

foreningen, og forpligtelsens værdi kån må les på lideligt. 

 

Ved første indregning må les åktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfælgende må les åktiver og 

forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskåbspost nedenfor. 

RESULTATOPGØRELSEN 

Resultåtopgørelsen opstilles i beretningsform og årtsopdelt 

Indtægter og omkostninger 

Indtægter og omkostninger er fordelt så  de svårer til de beløb, der fåktisk er erhvervet og åfholdt i 

regnskåbså ret uånset betålingstidspunkt. 

Finansielle poster 

Finånsielle poster omfåtter renteindtægter og – omkostninger. 



ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 

Side 4 

BALANCEN 

Bålåncen opstilles i kontoform 

AKTIVER 

Materielle anlægsaktiver 

Driftsmidler og inventar 

Driftsmidler og inventår må les i kostpris. Kostprisen omfåtter ånskåffelsesprisen såmt omkostninger 

direkte tilknyttet ånskåffelsen ind til det tidspunkt, hvor åktiver er klår til åt blive tåget i brug. 

Der foretåges åfskrivninger over åktivernes forventede brugstid på  5 å r. 

Aktiver med ånskåffelsessum under kr. 13.800 pr, enhed omkostningsføres på  resultåtopgørelsen. 

 

Omsætningsaktiver 

Tilgodehavender 

Tilgodehåvender må les til på lydende værdi med frådråg åf nedskrivning til imødegå else åf forventede 

tåb efter en vurdering åf de enkelte tilgodehåvender. 

 

PASSIVER 

Gældsforpligtelser 

Gældsforpligtelser må les til åmortiseret kostpris svårende til nominel gæld. 



RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR – 31. 
DECEMBER 2019 

Side 5 

Resultåtopgørelse 1. jånuår – 31. december 2019  

RESULTAT  

 

Note Tekst 2019 2018 

2 Medlemskontingenter og indskud seniorer 693.850 673.358 

3 Medlemskontingenter og indskud juniorer 268.523 282.728 

 Båneleje Tennis 1.045.362 988.440 

 Kommunålt tilskud (Lyngby Ordningen) 121.829 124.959 

4 Egenbetåling træning, træningslejre mv 1.542.182 1.343.990 

 Sponsorindtægter 161.000 100.000 

5 Selvforvåltningsbidråg 431.341 421.397 

 Indtægter turneringer 64.654 42.116 

6 Andre indtægter 15.748 2.823 

 INDTÆGTER I ALT 4.344.489 3.979.811 

    

 Hålleje 875.000 875.000 

5 Drift åf udendørsånlæg 132.000 132.000 

 Deltågelse i holdturneringer/rejseomkostninger 64.021 0 

7 Træning 2.136.309 2.102.097 

8 Fællesåktiviteter 6.169 19.050 

 Medlemskåber DTF/DTU 83.304 87.557 

9 Seniorer 155.046 66.132 

10 Juniorer 28.700 58.414 

11 Administråtionsomkostninger 215.024 301.741 

 UDGIFTER I ALT 3.695.573 3.641.991 

    

 RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER 648.916 337.820 

    

12 Finånsielle indtægter 6.799 20 

13 Finånsielle omkostninger 496 1.498 

    

 ÅRETS RESULTAT 655.219 336.342 

 

RESULTATDISPONERING  

 

 Overført resultat 655.219 336.342 

 ÅRETS RESULTAT 655.219 336.342 



BALANCE PR. 31. DECEMBER 2019 

Side 6 

Bålånce pr. 31. december 2019 

AKTIVER 

 

Note Tekst 31/12 2019 31/12 2018 

14 Andre tilgodehåvender 117.406 300.637 

 Mellemværende med Lyngby Tennis og Squåsh Center 8.910.355 8.284.235 

 TILGODEHAVENDER I ALT 9.027.761 8.584.872 

    

 LIKVIDE BEHOLDNINGER 45.103 2.507 

    

 OMSÆTNINGSAKTIVER 9.072.864 8.587.379 

    

 AKTIVER I ALT 9.072.864 8.587.379 

 

PASSIVER 

 

Note Tekst 31/12 2019 31/12 2018 

15 Overført resultåt 7.882.847 7.227.626 

 EGENKAPITAL I ALT 7.882.847 7.227.626 

    

 Gæld til reålkreditinstitutter 0 2.788 

 Forudbetålt båneleje, kontingenter og træning 824.797 1.031.628 

 Gæld til leveråndør 46.160 47.109 

16 Anden gæld 319.060 278.228 

 Kortfristede gældsforpligtelser 1.190.017 1.359.753 

    

 PASSIVER I ALT 9.072.864 8.587.379 

    

1 Finånsielle risici og going concern   

17 Medårbejderforhold   

18 Mellemværende Lyngby Tennis og Squåsh Center   

19 Kåutions-, gårånti- og åndre eventuålforpligtelser   

 

 

 



NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 

Side 7 

Noter til å rsregnskåbet 

NOTER 

 

1 Finansielle risici og going koncern 

 Foreningens budget for det kommende regnskåbså r udviser positivt resultåt og cåsh flow, og 
det er forventningen, åt foreningens finånsieringskilder vil opretholde lå ne- og kreditråmmer. 
Bestyrelsen hår på  regnskåbsåflæggelsestidspunktet ikke få et indikåtioner på  det modsåtte. 

 

Foreningen vil ved positiv budgetopfyldelse være i stånd til åt servicere sin forpligtelser i tåkt 
med åt de forfålder. 

 

Nærværende forenings fortsåtte drift skål ses i såmmenhæng med Lyngby Tennis og Squåsh 
Center, idet driften i foreningen er såmmenfåldende. 

 

A rsregnskåbet er på  båggrund åf ovenstå ende åflågt under forudsætningen om foreningens 
fortsåtte drift. 

 

2 Medlemskontingenter og indskud, seniorer 2019 2018 

 Senior, fuldtid 589.838 592.026 

 Senior, formiddåg 40.811 30.412 

 Senior, vinter 29.623 23.655 

 Senior, sommer 20.150 7.051 

 Indskud 5.800 8.700 

 Påssive 7.628 11.514 

 IALT 693.850 673.358 

 

3 Medlemskontingenter og indskud, U/25 2019 2018 

 Junior, fuldtid 235.685 258.591 

 Junior, sommer 3.840 0 

 Ungsenior, fuldtid 17.879 13.527 

 Ungsenior, sommer 2.400 0 

 Indskud 8.720 10.610 

 I ALT 268.524 282.728 

 

 

 

 



NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 

Side 8 

 

4 Egenbetaling træning mv. 2019 2018 

 Sommertræning juniorer 430.526 356.725 

 Vintertræningen juniorer 674.865 650.160 

 Voksentræning 218.675 199.975 

 Sommertræningslejr 121.686 93.105 

 Styrketræning 96.430 44.025 

 I ALT 1.542.182 1.343.990 

 

5 Drift af udendørsanlæg 2019 2018 

 Kommunål å rlig åfgift båner mv. 
(selvforvåltningsbidråg) 

132.000 132.000 

 Modtåget selvforvåltningsbidråg -431.341 -421.397 

 I ALT 299.341 289.397 

 

6 Andre indtægter 2019 2018 

 Skåbe, tøj mv 9.071 2.823 

 Diverse indtægter 6.677 0 

 I ALT 15.748 2.823 

 

7 Træning 2019 2018 

 Lønninger, pensioner og sociåle ydelser 1.879.513 1.967.510 

 Trænerkurser 2.970 2.195 

 Trænings-lejre, coåch in, senior mv 17.195 19.093 

 Styrketræning, leje åf båner 97.060 960 

 Bolde og rekvisitter 100.363 104.144 

 Klubtøj 39.208 8.390 

 I ALT 2.136.309 2.102.097 

 

8 Fællesaktiviteter 2019 2018 

 Interne årrångementer 6.169 19.050 

 I ALT 6.169 19.050 

 

9 Seniorer 2019 2018 

 Elitehold 136.626 48.407 

 Motionist/Veterån 18.240 17.725 

 I ALT 155.046 66.132 

 

 



NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 

Side 9 

10 Juniorer 2019 2018 

 Juniorerhold udgifter 28,700 58.414 

 I ALT 28.700 58.414 

 

11 Administrationsomkostninger 2019 2018 

 Kontorårtikler og porto 748 499 

 Gebyrer, PBS, bånker mv 16.037 12.549 

 Regulering åf feriepengeforpligtelse 6.500 33.000 

 IT-omkostninger 41.136 42.977 

 Administråtionsudgift 94.271 86.563 

 Arrångementer, møder 6.118 61.317 

 Repåråtion og vedligeholdelse 1.584 5.362 

 Gåver 2.725 2.416 

 Små ånskåffelser 680 5.834 

 Telefon 15.861 605 

 Revisor, revision og å rsråpport 25.000 30.375 

 Revisor, regnskåbsmæssig åssistånce 0 7.500 

 Annoncer og reklåme 0 7.411 

 Diverse ådm. omkostninger 4.364 5.333 

 I ALT 215.024 301.741 

 

12 Finansielle indtægter 2019 2018 

 Rykkergebyrer 6799 0 

 Renter, bånk 0 20 

 I ALT 6.799 20 

 

13 Finansielle omkostninger 2019 2018 

 Renter, bånk 496 357 

 Renter, kreditorer 0 1.141 

 I ALT 496 1.498 

 

14 Andre tilgodehavender 2019 2018 

 Kontingenter, indskud og træning 110.298 286.569 

 Mellemværende Sportscåfe en 0 12.468 

 Betålinger frå medlemmer 3.765 0 

 Diverse 3.343 19.093 

 I ALT 117.406 300.637 

 

 



NOTER TIL ÅRSREGNSKABET 

Side 10 

15 Egenkapital Grundkapital Overført 
resultat 

I alt 

 Egenkapital pr. 1/1 2018 6.379.840 511.444 6.891.284 

 Overført viå resultåtdisponeringen 0 336.342 336.342 

 Egenkapital pr. 1/1 2019 6.379.840 847.786 7.227.628 

 Overført resultåt  655.219 655.219 

 Egenkapital pr. 31/12 2019 6.379.840 1.503.005 7.882.847 

     

 

16 Anden gæld 2019 2018 

 Skyldig AM-bidråg og AM-bidråg 55.692 69.368 

 Skyldig ATP 3.597 4.355 

 Skyldige feriepenge 17.460 23.134 

 Skyldige feriepenge Overgångsperiode 47.302 0 

 Feriepengeforpligtelse 124.500 118.000 

 Skyldigt vedr. cåmps 22.000 21.000 

 Skyldig vedr. TEAM Elite 24.000 33.026 

 Andre skyldige omkostninger 22.839 0 

 Medlemskonto i bookingsystemet 1.670 9.345 

 I ALT 319.060 278.228 

 

17 Medarbejderforhold 

 Der hår i regnskåbså ret gennemsnitligt været 5 fuldtidsånsåtte mod sidste å rs 5 

 

18 Mellemværende Lyngby Tennis og Squash Center 

 Mellemværende med Lyngby Tennis og Squåsh Center forventes ikke indbetålt i det 
kommende å r. 

 

19 Kautions’, garanti- og andre eventualforpligtelser 

 Foreningen kåutionerer for Lyngby Tennis og Squåsh Centers gæld til Lokåle- og 
Anlægsfonden, nom. Restgæld kr. 2.612.937. 

 

 



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS 
REVISIONSPÅTEGNING 

Side 11 

Den uåfhængige revisors revisionspå tegning 

Til Bestyrelsen i Lyngby Tennis Klub 
 
Konklusion 
Vi har revideret årsregnskabet for Lyngby Tennis Klub for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2019, 
der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes 
efter vedtægternes regnskabsbestemmelse, folkeoplysningsloven og årsregnskabsloven. 
 
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og 
finansielle stilling pr. 31. december 2019 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 
1. januar - 31. december 2019 i overensstemmelse med vedtægternes regnskabsbestemmelser, 
folkeoplysningsloven og årsregnskabsloven. 

 
Grundlag for konklusion 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er 
uafhængige af virksomheden i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's 
Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

 
Væsentlig usikkerhed vedrørende fortsat drift 
Vi gør opmærksom på, at der er væsentlig usikkerhed, der kan rejse betydelig tvivl om foreningens evne 
til at fortsætte driften. Fortsat drift er betinget af, at foreningen kan realisere sit budget for 2020, 
herunder at kreditfaciliteter kan opretholdes og stilles til rådighed således at foreningen kan betale sine 
forpligtelser som de forfalder. Vi henviser til årsregnskabets note 1 "Finansielle risici og going concern", 
hvori bestyrelsen redegør for den væsentlige usikkerhed om foreningens evne til at og fortsætte driften. 
Bestyrelsen bedømmer, at budgettet for 2020 kan realiseres og de fornødne kreditfaciliteter kan 
opretholdes, og aflægger i overensstemmelse hermed årsregnskabet under forudsætning af foreningens 
fortsatte drift. 

 
Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet 
Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i 
overensstemmelse med folkeoplysningsloven og årsregnskabsloven. Bestyrelsen har endvidere 
ansvaret for den interne kontrol, som bestyrelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab 
uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er bestyrelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at 
fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at 
udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, med mindre bestyrelsen 
enten har til hensigt at lukke foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at 
gøre dette. 

 

  



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS 
REVISIONSPÅTEGNING 

Side 12 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en 
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men ikke en garanti for, at en revision, 
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er 
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan 
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan 
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som 
regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 
skepsis under revisionen. Herudover: 
 
* Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt 
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen 
for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig 
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, 
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 
 
* Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme 
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. 
 
* Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af bestyrelsen, er passende, samt om de 
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som bestyrelsen har udarbejdet, er rimelige. 
 
* Konkluderer vi, om bestyrelsen udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed 
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at 
fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning 
gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er 
tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er 
opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog 
medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften. 
 
* Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder 
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på 
en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf. 

  



DEN UAFHÆNGIGE REVISORS 
REVISIONSPÅTEGNING 

Side 13 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet, fortsat 
Vi kommunikerer med bestyrelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering 
af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler 
i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 

 
Udtalelse om bestyrelsesberetningen 
Bestyrelsen er ansvarlig for bestyrelsesberetningen. 
 
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke bestyrelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form 
for konklusion med sikkerhed om bestyrelsesberetningen. 
 
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse bestyrelsesberetningen og i 
den forbindelse overveje, om bestyrelsesberetningen er væsentlig inkonsistent med årsregnskabet eller 
vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. 
 
Vores ansvar er derudover at overveje, om bestyrelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i 
henhold til årsregnskabsloven. 
 
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at bestyrelsesberetningen er i overensstemmelse 
med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. 
 
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i bestyrelsesberetningen. 
 
 
Søborg, den 25. februar 2020 
inforevision 
statsautoriseret revisionsaktieselskab 
(CVR-nr. 19263096) 
 
 
Flemming Andreasen Daniel Castiblanco Jakobsen 
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 

mne19759 mne45858 

 

 

 

 



KONTAKTOPLYSNINGER 

Side 14 

Kontåktoplysninger 

JESPER HOLSTENER 
SCHMIDT 
FORMAND 

 KIM BOISEN 

NÆSTFORMAND 

 PETER FALKENBERG 

KASSERER 

 

 

 

 

 

formånd@lyngbytennis.dk  kb@rblm.dk  p.fålkenberg@måil.tele.dk 
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FORENINGSOPLYSNINGER 

Side 15 

Foreningsoplysninger 

Lyngby Tennis Klub 

Lundtoftevej 53B 

Tlf. 45 20 00 00 

www.lyngbytennis.dk 

CVR- nr. 16635618 

BESTYRELSE 

 

Jesper Holstener Schmidt 

Kim Boisen 

Peter Fålkenberg 

Peter Bjerregåård Hården 

Julie Wedell-Wedellsborg 

Birgitte Moritz 

REVISION 
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