
Referat af den 20. april 2021 kl. 19 på TEAMS  
 
Tilstede: Martin Jørgensen (MJ) Henrik Klitvad (HK)  
  Poul Lundberg (PL)  Cathrine Riis (CR)    
  Joakim Thörring (JT)  Kim Hansen (KH)   
  Kurt Søndergaard (KS)    
 
Afbud:  Christian Eppers (CE) og Lise Christoffersen (LC) 
 
Beslutningssager: 
 
PL overtager de kassererposter der måtte være og KS sætter gang i processen 
med banken. PL vil også gerne fremlægge regnskabet på generalforsamlingen.  
 
Sager til debat: 
 
TØ generalforsamling 2021: HK gennemgik vedtægtsændringerne og 
motiverede overfor bestyrelsen. KS’s forslag om ordene revision/revideres, 
gennemfører vi ikke, lader de nuværende tekster blive stående.  
Melder der sig ikke en revisor på generalforsamlingen, eller finder vi ikke en til 
dagen, så søger vi selv en efterfølgende.  
 
Orientering om Bambusa aftale: Tennis Øst og de andre unioner får hver 2,5% 
i provision af omsætningen. Vi har 1 år til at finde ud af om det bliver en 
succes. Enighed om at vi går videre med aftalen og PL er tovholder.  
 
Oplæg til Nyhedsbrev: Vi skal udsende Nyhedsbrevet hvert kvartal. Det bliver 
ikke nemt at skaffe mailadresserne til udsendelse, men Kommunikations-
udvalget har frie hænder til at arbejde videre med udsendelse og måden det 
skal kommunikeres på. 
KS/Solveig læser korrektur og sender tilbage til Kommunikationsudvalget, som 
så afgør hvordan det skal udsendes.  
KS sender unionens Mailchimp koder til CR, der kan arbejde videre og se 
hvordan det virker.  
Vi udbyder nu en holdturneringsrække hvor der spilles 4 doubler, i første 
omgang er det forbundet der er tovholder på det videre arbejde. Lader til at 
adskillige klubber/hold er ’glemt’, som tidligere har spillet DGI Tennis, så de 
skal kontaktes snarest.  
 
Hvor er DGI klubberne ifm. medlemstallene 31/12 2021: Der er kun meget få 
nye klubber, men de er måske ikke interesseret i at spille turnering og så 
behøver de ikke melde sig ind. 
 
Sager til orientering: 
 
Økonomiudvalget: Pkt. angående fordeling af holdturneringsgebyr mellem DTF 
og TØ. HK foreslår at vi budgetterer 0 t.kr. som indtægt i budget 2021 og så 
holder vi et bestyrelsesmøde og får det talt igennem. Da forbundet har 
budgetteret med 0 kr. så gør vi det også, men sagen er ikke afsluttet endnu. 
 
Turnerings- og spilleudvalget: Holdturneringsprogrammet er udsendt. Spørge 
Daniel Mølgaard fra DTF om han vil udsende rykkere sit netværk ifm. SM.  
  



 
Kommunikationsudvalget: intet yderligere udover det der tidligere er blevet 
nævnt.  
 
Kørestolsudvalget: Der er generalforsamling på lørdag den 24/4 i Parasport, 
hvor HK deltager. Der skal afholdes møde med spillerne efter de har været i 
Portugal, for at klarlægge regler. Vi forventer at vores tilbud om træning tages 
seriøst. 
 
Nyt fra DTF:  
Der er kommer protest ifm. DH hold inde pga. den måde turneringen blev 
afsluttet på, hvor alt blev nulstillet og dermed ingen op- eller nedrykninger. 
Der arbejdes stadig på de strategiske spor, som skal være færdigt den 1. maj. 
Der er bestyrelsesseminar på lørdag den 24. april. 
Vi mangler en udmelding omkring det med betalingsmodulet i Tournament 
Software, hvornår kommer det til at fungere. 
 
 
Eventuelt og næste møde:  
 
Bestyrelsen indstiller KFUM til forbundet som årets tennisklub. 
 
Vi har fået 300 flasker vin som donation og stiller dem på vores lager i Køge.  
 
PL gennemgik sit fremsendte bilag ifm. medlemstallene, som viste hvor 
stigningerne (og faldene) har været. Vi skal arbejde på at fastholde de nye 
medlemmer i klubberne, så de ikke forsvinder igen.  
 
Adskillige klubber og spillere kontakter os for at få hjælp til bl.a. træning og 
det vil vi gerne opfylde. MJ og KH arbejder videre på det.   
 
Globus Data er gået over til NETS Easy fra DIBS og de giver nogle større 
gebyrer ifm. betalinger. Globus Data arbejder på en billigere model. 
 
Unionens adresse er nu ændret i www.virk.dk  
 
Vi har modtaget yderligere 104 t.kr. i lønkompensation.  
 
Næste møde den 12. maj kl. 18 i Idrættens Hus. 
 
 
 
Solrød Strand den 21. april 2021 
Kurt Søndergaard    
Referent 
 
 


