
Referat af bestyrelsesmøde den 20. august 2019 kl. 18 i Idrættens Hus i Brøndby  
 
Tilstede: Martin Jørgensen (MJ  Christian Eppers (CE) 
  Henrik Klitvad (HK)  Lise Christoffersen (LC) 
  Anne Wiberg (AW)  Cathrine Riis (CR)   
  Joakim Thörring (JT)  Kurt Søndergaard (KS)   
 
Afbud:  Daniel M. Nielsen (DMN) 
 
KS fortalte om 125 års receptionen i Næstved TK og skulle hilse fra formanden. 
 
Vi gennemgik kort DMN opsigelse og nye kontrakt. Der er lavet nogle smårettelser 
som DMN har godkendt og accepteret.  
 
 
1. Mulighed for udlån af unionens midler: 
Vi vil ikke udlåne penge, klubberne kan søge gennem DIF og med DTF som 
kautionist. Hvis de giver nej, så vil vi overveje at yde lånet i stedet. En mulighed 
kunne også være at TØ bliver kautionist i stedet for DTF. Vi fortsætter med 4% i 
rente, hvis der bliver behov for udlån. KS undersøger angående lån hos DIF og 
hvordan det foregår. 
 
2. Betingelser og vilkår, f.eks. som der var i SLTU: 
Hører sammen med pkt. 1. 
 
3. Regnskab pr. 30. juni 2019 og forecast for 2019: 
Det ender med et underskud på ca. 400 t.kr. for året 2019. Vi kigger på budget 
2020 senere, men enighed om at pengepræmier skal fjernes helt. Vi forsøger os 
med SM inde 2020 og evaluerer derefter. Hellere gode præmier fra Cool Sport, 
hvor vi kan få fine priser.  
Vi skal have åbne priser ifm. baneleje, så alle kan se hvad det koster, hos de 
forskellige klubber.  
KS kommer med forklaring på differencen mellem budget 2019 og forecast 2019, 
så vi har noget til den kommende generalforsamling 2020.  
Unionen skal have nyt regnskabssystem og det bliver E-conomic, men vi starter 
det først op pr. 1. januar 2020. 
 
4. Penge til forbundet ifm. ansættelse af sponsor medarbejder: 
Vi låner DTF 100 t.kr. og får dem tilbage som de første, når der begynder at 
komme sponsorpenge ind. Vi modtager i den forbindelse 4 Wimbledonbilletter til 
torsdagen i uge 2. 
 
5. Sponsoraftale v/Henrik Klitvad: 
Se under pkt. 4.  
HK og JT taler sammen om en lille ændring af teksten i sponsorbrevet med HDI, 
men ellers er det en god aftale for ungdommen i TØ. 
 
6. Nyhedsbrev, skal vi have det: 
Det er en god ide, men kræver der kommer indhold fra alle. Vi udsætter det til 
efter årsskiftet, når MJ er klar igen, der skal være luft til det. 
 
7. DTV og turneringsreglement: 
Forbundet tager sig ikke af det. AW opfordres til at tage kontakt til DTV hurtigst 
muligt for at få et møde i gang. Ellers tager MJ sig af kontakten, for at vi kan 
komme videre. Hvis ikke vi gør noget, så sker der ikke noget. 



AW arbejder videre med klubmøde til næste bestyrelsesmøde, og finder dato,  
sted og dagsorden, snarest muligt. 
 
8. Gennemgang af eksisterende aftaler: 
B & C. Vi trækker os ud af de to aftaler og giver besked til DGI. Der var ellers 
aftalt møde med DGI om samarbejde men mødet aflyst da beskeden lød på der 
blev arbejdet på samarbejde mellem DGI og DTF. Vi vil gerne starte på bar bund, 
og så indgå eventuelle nye aftaler.  
D. Vi har modtaget 64 t.kr. men der er ikke skrevet noget ned og det skal vi snart 
have gjort mhp. de kommende sæsoner. 
E. Både TØ og DTF giver kontingentfrihed de to første år, der er dog ikke noget på 
skrift om at forbundet også giver denne rabat.  
 
9. Eventuelt: 
KS finder generalforsamlingsdato som skal være slut februar 2020. 
Det må undersøges om vi har et antal Wimbledon billetter til rådighed? Det er ikke 
andre Grand Slams vi får til, der er kun akkrediteringer og kun et fåtal. 
Vi vil foreslå at forbundet selv opkræver deres kontingent og vi vores eget. Der 
skal dog nogle vedtægtsændringer til, før det bliver muligt. Og så foreslår vi 
kontingentmodellen til at være den oprindelige SLTU model, med differentieret 
kontingent. Enighed om begge dele. 
KS har fået sine underskrifter til banken. 
AW argumenterede for at bestyrelsen skulle have noget sportstøj. MJ spørger CK 
om en aftale om trøjer og T-shirts til alle.  
Der er Nationalt seminar den 25. januar 2020, men det vides ikke hvor henne. 
Der er intet nyt om forbundets 100 års jubilæum, så ingen datoer eller forslag til 
arrangementer. 
Forbundet holder generalforsamling den 14. marts 2020 i Odense. 
Forbundet kunne godt bruge flere frivillige ifm. Davis Cup i Århus den 13-14. sep-
tember. 
På et tidspunkt skal vi have lavet et gaveregulativ. 
Enighed om ikke at udbetale en pengepræmie til deltager ifm. SM ude 2019. 
Der er stadig udestående for ca. 10 t.kr. ifm. SM ude 2019 og enighed om at de 
snarest får en sms rykker og besked om at de udelukkes gennem DTF, hvis ikke 
der betales omgående. 
 
10. Næste møde: 
Næste møde bliver den 10. oktober 2019 kl. 18 og i Gentofte Tennisklub. 
 
 
 
Brøndby den 22. august 2019 
Kurt Søndergaard 
Referent 


