
Referat af bestyrelsesmøde den 24. juni 2019 kl. 18 i Idrættens Hus i Brøndby  
 
Tilstede:   
  Henrik Klitvad (HK)  Lise Christoffersen (LC) 
  Joakim Thörring (JT)  Anne Wiberg (AW) 
  Daniel M. Nielsen (DMN) Kurt Søndergaard (KS)   
 
Afbud:  Cathrine Riis, Christian Eppers og Martin Jørgensen 
 
Beslutningssager: 
 
Er JT og AW klar til deres ansvarsområder: 
AW vil gerne tage sig af området for seniorer og veteraner. JT tager 
veteranproblematikken med forbundet, og om hvem der skal være tovholder i 
Dansk Tennis Forbund. 
 
JT er også klar til sine tildelte poster i bestyrelsen. 
 
Sager til debat: 
 
Kontingentstruktur: 
Vi skal være klar med et oplæg i meget god tid, så vi kan få ’gødet’ jorden, måske 
ved dialogmøde etc. Der er nedsat et udvalg med Lise som tovholder. JT, DMN og 
KS er med i udvalget. LC indkalder til møde i uge 33. 
 
Skal der oprettes Ad-hoc udvalg: 
HK fortalte om sit møde Rødovre og deres ønske om et udvalg til individuelle 
turneringer og hold. Cathrine er tovholder og DMN er også med. HK ser gerne at 
Einar Schwarz er med, sammen med en del andre klubfolk. Vi vil rigtig gerne have 
hjælp fra mange gode kræfter.  
JT er stor tilhænger af brede dialogmøder, her kommer mange gode input. 
JT er udpeget af forbundet som deres mand på turneringsområdet.  
 
 
Sager til orientering: 
 
Møde med Parasport v/HK: 
Vi synes der skal ske noget indenfor kørestolstennis og HK havde møde med 
Parasport sammen med Henrik Thorsøe, for at få det ind under DTF.  
 
Orientering fra DTF v/JT: 
JT fortalte om forbundet, hvor bl.a. Hans Martin fra JTU har trukket sig som 
formand pga. arbejdspres i det private.  
Dialogen med DGI om samarbejde er positivt.  
 
Dansk Padelforbund, der holder til på Fyn, har med det internationale og landshold 
at gøre, mens DTF tager sig af det nationale. DTF har ansat Morten Hedegaard til 
at tage sig padel hos tennisforbundet og han tager rundt i klubberne og 
underviser.  
DGI er nu også blevet spillere på markedet og de vil/har 3 fuldtidsansatte nu. 
Man har talt med DGI om at Padelforbundet tager sig af elite og landshold, mens 
DTF og DGI tager sig klubudvikling. JT skulle spørge fra forbundet om vi vil støtte 
økonomisk med 10 t.kr. Det besluttedes at vi ikke yder økonomisk tilskud.  
 
 



Vi eftersøger kurset ’Leder Akademi’, vi mener der er stort behov og JT tager det 
videre til forbundets. 
 
Opsamling på SM ude 2019: 
Grundlæggende gik det rigtig godt. Der bliver måske en sag med taberen af M-DS 
hvor vedkommende gik fra banen inden kampen var færdigspillet. 
 
DMN har talt med de andre unioner om at flytte mesterskabsterminen fra januar 
til november, men stadig have veteranmesterskaber til januar. Udfordringen vil 
være at det er hele kalenderen som skal ændres. Alle unioner er enige om at det 
er en god ide. DMN går videre med det til DTF.  
 
Eventuelt: 
 
Talentturneringer: 
Der har tidligere været afholdt DTF Talent Cup med Kurt Nielsens trofæer som 
præmier, dog sammen med pengepræmier. Det var for de bedste juniorspillere og 
giver ikke point til ranglisten. Det var en invitationsturnering med overnatning etc. 
Vi tager det op med forbundet om der kan blive plads til det i kalenderen. 
 
Der skal gøres noget ved politik, mål og strategier. Der er ikke nogen tidsfrist men 
vi skal alligevel snart få kigget på det.  
 
Vi skal snarest med på Instagram, det er der enighed om. Og KS er tovholder. 
 
Regnskab: 
KS gennemgik regnskabet, som var bogføringen pr. 22. juni 2019. Enkelte poster 
blev nærmere gennemgået. Der er ikke lavet et forecast for 2019. Formuen fra 
det tidligere KTU er meget snart overført til TØ, KS har haft et godt møde med 
Patrick Ørngreen. Det er også besluttet at vi sælger unionens værdipapirer og 
finder på en bedre løsning. Men det skal ikke være noget risikofyldt.  
I forhold til budget 2020 tilstræber vi at TØ arrangementer, hvis muligt, skal være 
selvfinansierende. 
Alt af økonomisk karakter, skal til hver en tid leve op til lovens rammer. 
 
Næstved 125 år den 24/8 2019: 
Vi afventer en invitation og tager den så der fra.  
KS deltog i Ballerups 100 års jubilæum den 22/6 og vi gav dem en erindrings-
/vandrepokal, som de havde ønsket sig. 
 
Næste møde bliver den 20. august kl. 18 i Idrættens Hus i Brøndby. 
 
 
 
Brøndby den 25. juni 2019 
Kurt Søndergaard 
Referent 


