
Politik, mål og strategier 2020 – 2021 - 2022 

     

            
 

 

Politikker:   
 
Tennis Øst’s (TØ) Økonomiudvalg ønsker åbenhed og gennemsigtighed i arbejdet med at forvalte unionens formue og aktiver.  
 
Udvalget forbereder revidering af budget hvert kvartal og hvert efterår skal budgettet for næste år lægges klar til generalforsamling inden marts efterfølgende kalenderår. Arbejdet foregår 
i tæt samarbejde med sekretariatet og godkendes efterfølgende af bestyrelsen. 
 
Økonomiudvalget udarbejder præsentation af det forgangne års regnskab samt det nye års budget til præsentation og gennemgang på unionens generalforsamling. 
 
Udvalget er ansvarlig for at årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med god regnskabsskik og foreningens vedtægter 
 
Tennis Øst’s Økonomiudvalg anbefaler bestyrelsen og generalforsamlingen at Tennis Øst’s formue til en hver tid ikke kommer under kr. 2.000.000 
 
Tennis Øst’s kasserer godkender unionens lønninger og formanden godkender alle fakturaer som er lagt til betaling i unionens Netbank af sekretariatslederen. 

Udvalget mødes seks gange om året eller efter behov, og møderne foregår enten virtuelt eller fysisk. 
 
Økonomiudvalget arbejder tæt sammen med sekretariatet og vil altid stå til rådighed efter behov. 
 
På hvert bestyrelsesmøde vil udvalget klarlægge den økonomiske nu og her situation i Tennis Øst. 
 
Udvalget skal til hver en tid sikre at gældende regnskabsprincipper overholdes. 
 
Økonomiudvalgets medlemmer er Tennis Øst kasserer samt unionens næstformand. 
 
Den politisk ansvarlige for økonomiudvalget udarbejder dagsorden til de enkelte møder. 
 
Referat fra økonomiudvalgsmøderne udarbejdes af den politisk ansvarlige for økonomiudvalget, og fremsendes efterfølgende til medlemmerne af bestyrelsen. 
 
Økonomiudvalget referer direkte til bestyrelsen i alle forhold, og samtlige beslutninger tages alene af Tennis Øst bestyrelse. 
 
 
 

Område: Økonomiudvalget 
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Beskrivelse Mål Strategi Resultater 
Udvalgsmøder Mål 2020: 6 møder 

Mål 2021: 6 møder 
Mål 2022: 6 møder 

Det er meget vigtigt at alle udvalgets møder afholdes, 
så unionen og bestyrelsen løbende sikres et 
økonomisk oversigts billede af unionens her og nu 
tilstand. 

Resultat 2020: 6 møder 
Resultat 2021: 6 møder 
Resultat 2022: 6 møder 

Regnskab Mål 2020: Regnskabet skal ligge klar i december 
måned 
Mål 2021: Regnskabet skal ligge klar i december 
måned 
Mål 2022: Regnskabet skal ligge klar i december 
måned 

Det er økonomiudvalgets ansvar at sikre at regnskabet 
afsluttes og revideres ud fra gældende 
regnskabsprincipper, og efterfølgende fremlægge 
bestyrelsen til godkendelse.  

Resultat 2020: Regnskab godkendt af 
bestyrelsen senest 31.12 
Resultat 2021: Regnskab godkendt af 
bestyrelsen senest 31/12 
Resultat 2022: Regnskab godkendt af 
bestyrelsen senest 31/13 

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

Udvalget skal forberede virtuel præsentation af 
regnskab samt budget til præsentation på den 
ordinære generalforsamling 

Resultat 2020: Fremlægges af kasseren 
samt økonomiudvalget  
Resultat 2021: Fremlægges af kasseren 
samt økonomiudvalget 
Resultat 2022: Fremlægges af kasseren 
samt økonomiudvalget 

 


