
Referat af bestyrelsesmøde den 23. januar 2020 kl. 18 i 
Gentofte Tennisklub 
 
Tilstede: Martin Jørgensen (MJ  Henrik Klitvad (HK)   
  Cathrine Riis (CR)  Joakim Thörring (JT)  
  Christian Eppers (CE) Kurt Søndergaard (KS)   
 
Afbud:  Lise Christoffersen (LC) og Anne Wiberg (AW) 
 
Nyt fra DTF v/formand Henrik Thorsøe: 
Hovedemnet var DGI aftalen hvor HTP, forklarede om indholdet. 
Aftalen vil ikke ændre på arbejdet som Tennis Øst tager sig af for nuværende 
ifølge HTP.  
Der kan komme ændringer til aftalen, så vi skal ikke sige ja eller nej i dag. 
Vi vil gerne have det færdige dokument til gennemsyn inden den skrives 
under, men vi er måske lidt bekymret ifm. økonomien.  
Kørestol tennis hører under DTF, men vi hjælper meget gerne til. 
MJ spurgte også ind til betalingsmodul i Tournament Software og ifølge HTP så 
har det førsteprioritet. Det blev aftalt at KS og HTP mødes og gennemgår fejl 
og mangler i systemet, og så det med udskrifter. 
 
Regnskab 2019: 
Vi forventer et underskud på 250 t.kr., mod et budget på 0. Alle byder ind med 
kommentarer på generalforsamlingen, hvis der kommer spørgsmål, ikke kun 
MJ. Vi finder 4-5 punkter hvor budgettet er skredet, for at forklare hvorfor vi 
ender med et underskud i stedet for et 0. Men vi var en helt ny forening og 
vidste grundlæggende ikke hvordan året ville ende. 
  
Budget 2020: 
Vi kommer med et budget for 2020 der viser et underskud på 73 t.kr. 
 
Kontingentstruktur: 
Vi kan ikke nå et klubmøde inden generalforsamlingen, så vi fremlægger ikke 
noget inden, men tager det på generalforsamling den 26. februar 2020. Men 
grundlæggende får de fleste klubber uændret kontingent, dog får de største af 
de tidligere KTU klubber en mindre stigning.   
 
Forbrug af bolde: 
Vi indkalder til evalueringsmøde angående SM, men hvem skal med? CR, LC, 
MJ, KS og DMN. På samme møde taler vi også om Vinter Tours og måske 
træningssamlinger. 
Der er blevet brugt ca. 600 dusin bolde til SM inde 2020. 
 
Ny forretningsorden mm.: 
KS gennemgik rettelserne og det hele blev mere eller mindre godkendt. Nye 
udkast rundsendes snarest. 
 
Tennis Øst generalforsamling: 
Alle byder ind med kommentarer på generalforsamlingen, hvis der kommer 
spørgsmål, ikke kun MJ. CR vil også gerne fortsætte i bestyrelsen. Indkaldelse, 
beretninger etc. skal være udsendt senest den 11. februar ifølge vedtægterne. 
Der kommer også enkelte rettelser til vedtægter, udkast fra KS følger snarest. 



 
 
Dansk Tennis Forbunds generalforsamling: 
Vi kommer med vedtægtsændringsforslag fsv. angår det med valg til 
bestyrelsen om at valgperioden skal være 2 år og ikke 4 år som der står. Vi 
afventer dog om forbundet selv kommer med forslaget og det afgøres i den 
kommende uge. Husk den afholdes i Odense den 14. marts 2020. 
 
Info i mange klubbers vedtægter: 
Her står der sikkert i rigtig mange klubbers vedtægter at de er medlem af 
SLTU eller KTU. Vi gør ikke mere ved det, klubberne må selv sørge for at få det 
ændret når muligheden foreligger. 
 
DGI-samarbejde 2020: 
Se under pkt. 1. 
 
Nyt fra forbundet v/Joakim T.: 
Intet nyt udover det der tidligere er blevet talt om. 
 
Kilometerpenge er nu 3,52 kr./km.: 
Blot til info. Husk også at det fremsendte kørselsbilag, som er nyt, skal bruges. 
 
Eventuelt: 
Ny autosignatur til mailen med ændret logo godkendt. 
KS fraflytter kontoret hos DTF inden så længe. 
KS kontakter guldsmeden angående produktion af fortjenstnåle og vi skal kun 
have én slags og den bliver rund. 
 
 
 
Brøndby den 25. januar 2020   
Kurt Søndergaard   
Referent 
 
 


