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Område: Forretningsudvalget 

 

Politikker:   
 
Tennis Øst’s (TØ) Forretningsudvalg (FU) arbejder for, at sikre kontakten og dialogen mellem unionens klubber, medlemmer, Dansk Tennis Forbund og de øvrige unioner og 
samarbejdspartnere i diverse organisationer, samt at sikre den løbende drift og ideudvikling af Tennis Øst. 
 
FU ønsker at skabe de bedste forudsætninger for arbejdet og resultaterne for TØ bestyrelse samt de øvrige udvalg i unionen.  
 
FU udarbejder indstillinger til bestyrelsen på baggrund af egne initiativer og på baggrund af eksterne forslag og henvendelser.   
 
FU mødes 6 til 8 gange årligt, samt efter behov. 
 
Den politiske ansvarlige for udvalget udarbejder dagsorden til de enkelte møder.  
 
FU referer direkte til bestyrelsen i alle forhold, og samtlige beslutninger tages alene af TØ bestyrelse. 
 
FU har til opgave at sikre at unionens udvalg udarbejder Politik, Mål og Strategi for de enkelte områder: 
 

 Turnerings- og spilleudvalget 
 Aktivitetsudvalget 
 Kommunikationsudvalget 
 Økonomiudvalget 
 Forretningsudvalget 

 
FU skal sikre fremdriften i det samlede TØ udvalgsarbejde og de besluttede aktiviteter både administrativt som sportsligt. 
 
Referat fra FU møderne udarbejdes af den politiske ansvarlige for udvalget, og fremsendes efterfølgende til medlemmerne af bestyrelsen. 
 
FU’s medlemmer er TØ formand, næstformand og unionens generalforsamlingsvalgte DTF repræsentant.  
 
Udvalget mødes otte gange om året eller efter behov, og møderne foregår enten virtuelt eller fysisk. 
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Beskrivelse Mål Strategi Resultater 
Dansk Tennis Forbund Mål 2020: 2 møder med DTF bestyrelsen 

Mål 2021: 4 møder med DTF bestyrelsen 
Mål 2022: 4 møder med DTF bestyrelsen 

Det er Forretningsudvalgets opgave at sikre den 
ønskede mødeaktivitet gennemføres med forbundets 
bestyrelse, samt komme med input til samarbejde 
inden for unionens opgaver i samspil med forbundets 
bestyrelse. Det er vigtigt for FU, så vidt muligt, at sikre 
den røde tråd fra forbund gennem union ned til 
klubber og medlemmer. Alle aktiviteter af politisk og 
administrativ karakter som ønskes gennemført, skal 
godkendes i Tennis Øst bestyrelse.  

Resultat 2020: 2 møder – Formand og 
DTF repræsentant deltager 
Resultat 2021: 4 møder – Formand og 
DTF repræsentant deltager 
Resultat 2022: 4 møder – Formand og 
DTF repræsentant deltager 

JTU / FTU Mål 2020: 2 møder 
Mål 2021: 2 møder 
Mål 2022: 2 møder 

For at sikre den gode dialog til de to øvrige unioner, vil 
FU minimum to gange om året opfordre JTU og FTU til 
samarbejdsmøder hvor nye spændende produkter på 
tværs af landet kan løftes til glæde og gavn for klubber 
og medlemmer. Derudover kan samarbejdsmøderne 
også være med til at debattere politiske tiltag i forhold 
til forbundet og unionerne. 

Resultat 2020: 2 møder – Formand 
samt bestyrelsesmedlem deltager 
Resultat 2021: 2 møder – Formand 
samt bestyrelsesmedlem deltager 
Resultat 2022: Formand samt 
bestyrelsesmedlem deltager 

Generalforsamling Tennis Øst Mål 2020: 1 TØ generalforsamling 
Mål 2021: 1 TØ generalforsamling 
Mål 2022: 1 TØ generalforsamling 

Udvalget udarbejder udkast til unionens beretning til 
den først kommende generalforsamling. Den endelige 
beretning godkendes af bestyrelsen og fremlægges på 
generalforsamlingen af formanden suppleret af 
bestyrelsens medlemmer. 

Resultat 2020: 1 TØ generalforsamling 
med deltagelse af unionens klubber 
samt inviterede gæster. 
Resultat 2021: 1 TØ generalforsamling 
med deltagelse af unionens klubber 
samt inviterede gæster. 
Resultat 2022: 1 TØ generalforsamling 
med deltagelse af unionens klubber 
samt inviterede gæster. 

Sekretariatet Mål 2020: 2 medarbejdersamtaler MUS 
Mål 2021: 2 medarbejdersamtaler MUS 
Mål 2022: 2 medarbejdersamtaler MUS  

FU sikrer at unionens medarbejdere en gang årligt får 
gennemført medarbejder udviklingssamtale MUS, som 
forestås af unionens formand.  

Resultat 2020: 2 MUS samtaler 
gennemført 
Resultat 2021: 2 MUS samtaler 
gennemført 
Resultat 2022: 2 MUS samtaler 
gennemført 

Politiske klubmøder i TØ Mål 2020: 8 klubmøder  
Mål 2021: 12 klubmøder 
Mål 2022: 16 klubmøder 

Det er FU’s ambition løbende at sikre dialogen ud til 
klubber om medlemmer, hvorfor FU i løbet af året vil 
gennemføre et vist antal politiske klubmøder på 
Sjælland, Lolland Falster og Bornholm.  

Resultat 2020: 8 gennemførte møder 
Resultat 2021: 12 gennemførte møder 
Resultat 2022: 16 gennemførte møder 
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Da klubmøderne alene har politisk karakter, så er det 
klubbernes bestyrelser som unionen og FU ønsker at få 
i tale. FU ønsker med klubmøderne at skabe et tættere 
forhold til klubbestyrelserne samt være 
sparringspartner i forhold til klubbernes eventuelle 
udfordringer samt gode ideer som kan udbredes i 
unionen. 
De politiske klubmøder gennemføres primært af TØ’s 
næstformand, men andre FU medlemmer kan også 
komme i spil i forbindelse med afvikling af møderne. 

 


