
Referat af den 17. februar 2021 kl. 18 på TEAMS  
 
Tilstede: Martin Jørgensen (MJ)  Henrik Klitvad (HK)   
  Poul Lundberg (PL)   Joakim Thörring (JT)   
  Cathrine Riis (CR)  Kurt Søndergaard (KS)    
 
Afbud: Lise Christoffersen (LC) og Christian Eppers (CE) 
 
Beslutningssager: 
 
Online klubmøde: et møde om hvad klubberne har af planer for tilbagebetaling af 
deltagergebyrer, træningsgebyrer, kontingenter etc. Der skal max. være én fra 
hver klub og kun fra klubbens bestyrelse, ikke en klub- cheftræner.  
Der skal være en god ordstyrer og Jan Darfelt fra DIF kunne være et godt bud og 
ellers Henrik Klitvad. Og også en person der kan svare på mange ting bl.a. 
tilskudsmuligheder, refusioner og træningsgebyrer, måske en kompetent person 
fra DGI/DIF. Første halvdel af marts måned kan være en god periode.  
 
Indstilling af medlem til Kørestolsudvalget: HK har fundet et nyt medlem og 
vedkommende er selvfølgelig meget velkommen. Det drejer sig om Malene Olesen 
og hun er i dag formand for Kørestolstennis Landsudvalget.  
 
Nyt medlem til Appeludvalget: Torben Sejer fra Rødovre er nyt medlem i stedet 
for Henriette Laursen. Jesper Tvermoes træder også ud af udvalget og her har vi 
ikke en anden repræsentant.  
 
Sager til debat: 
 
TØ generalforsamling 2021: LC trækker sig uden for perioden. JT fortsætter gerne 
hos os og stiller ikke umiddelbart op til forbundets bestyrelse. Vil gerne vælges 
som DTF-repræsentant for unionen.  
PL mener vi skal udsætte generalforsamlingen til senere, men lukker myndig-
hederne op for at kunne mødes, så indkalder vi med 14 dages varsel.  
I første omgang sætter vi den 24. marts som dato og udsætter til senere hvis vi 
ikke får lov med minimum 50 deltagere. Vores ’smertegrænse’ vil være inden 
sommerferien, alternativt inden sæsonstart. Her findes den nye dato og kan den 
ikke afvikles ved fremmøde, så bliver det virtuelt.  
Vi skal finde en kasserer og alle undersøger gerne om emner. Men JT er ikke 
afvisende overfor at stille op som kasserer.  
Vedtægterne skal ændres så der står at man kan holde den virtuelt. 
 
DTF indkalder til 2019 og 2020 generalforsamling den 20. marts, men den 
forventes ikke gennemført.  
 
Det andet punkt under debat er dobbelt og nævnt samt behandlet under 
beslutningssager (Online klubmøde).  
 
Sager til orientering: 
 
Økonomiudvalget: der er kommet rapport fra vores folkevalgte revisor ifm. 
regnskabet 2020 og det hele ser meget fornuftigt ud.  
Og så er der de 40 t.kr. hvor vi har delt de 80 t.kr. ifm. hold ude 2020, hvor 
forbundet har opkrævet deltagergebyret. Sagen for 2020 er lukket, så det er 



fremadrettet vi skal tage stilling. Det er JT der skal indkalde til møde om det 
snarest og måske gerne inden vi offentliggør budgettet, så det kan rettes til.  
 
Turnerings- og spilleudvalget: MJ har rundsendt mail til alle om DH-holdturnering 
ude/inde og det med hvem der må træne, hvornår og hvor meget. Afventer 
kommentar fra DTF, inden det kommer på FB.  
Vi er i gang med indbydelser til både SM og hold ude 2021. Dragør afholder 
finalestævnet ude 2021 og så må vi finde et nyt spillested i 2022.  
Unionsformændene har sendt forbundet mail om at DTF skal forestå de 
individuelle veteranmesterskaber og reglementerne, men meget gerne med hjælp 
fra DTV.  
Veteran hold tager DTV sig af, dog kun 1. division og det er kun for 2021, så 
evalueres der.  
Vi skal komme med nogle forslag ifm. eventuel tilbagebetaling af holdturnerings-
gebyr, så det gør godt for både os og klubberne.  
Vi skal også huske at søge om manglende indtægter bl.a. for SM.  
 
Kommunikationsudvalget: der er intet nyt herfra. MJ ser meget gerne at der 
udsendes Nyhedsbrev, også selv om der ikke spilles tennis.  
 
Kørestolsudvalget: ikke yderligere til dette udvalg.  
 
Nyt fra DTF: MJ har holdt møde med Turneringsgruppen om terminskalenderen, så 
der måske kan rykkes rundt på nogle af de faste arrangementer f.eks. om 
unionsmesterskaber skal flyttes til november. 
Nationalt Tennisseminar har PL deltaget i og det har været positivt og gode 
oplevelser.  
Bambusa forhandlingerne kører videre med PL og Emil Bødker som tovholdere. 
Forventer en aftale med dem indenfor 1 måneds tid. 
Aftalen om en ny bold-, ketsjer- og tøjsponsor har ikke været nem og der er ikke 
indgået nogen aftale med nogen endnu.  
MJ vil gerne have at JT tager med tilbage til DTF, at de klubber der bliver taget i 
at snyde med holdopstillinger og spillere, så får deres bestyrelser besked om det.  
 
Eventuelt og næste møde:  
 
Vi skal huske at få ændret CVR-registret med den nye adresse i Idrættens Hus i 
Brøndby og også alle de andre steder hvor Kurts adresse i Solrød står nævnt. 
 
HK anbefaler Space-X møderne som er meget positive og konstruktive. Man 
sender blot en mail til PL, så kan man komme med. 
 
HK er i kontakt med et bilhus på Amager om en bil til unionen, primært til 
sportschefens kørsel. Der kommer et oplæg snarest.  
 
Skal vi arbejde på at arrangere tur til f.eks. Paris Masters til efteråret? Lader til at 
være en god ide i bestyrelsen. Måske vi skal spørge Morten Christensen, han kan 
være en god hjælp ifm. arrangementet. 
 
Næste møde er aftalt til den 10. marts 2021 kl. 18 i Idrættens Hus. 
 
Solrød Strand den 17. februar 2021 
Kurt Søndergaard    
Referent 


