
Referat af Tennis Øst bestyrelsesmøde den 26. oktober 2021 
kl. 17.30 i Idrættens Hus 
 
Tilstede: Henrik Klitvad (HK)  Poul Lundberg (PL)  
  Cathrine Riis (CR)  Mogens Jørgensen (MJ)  
  Kim Hansen (KH)  Kurt Søndergaard (KS)    
 
Afbud:  Christian Eppers (CE) og Joakim Thörring (JT)  
 
HK bød velkommen til alle og med deres nye poster, CR som næstformand, PL 
som kasserer og HK som formand samt MJ som ny mand i bestyrelsen.  
 
Beslutningssager: 
 
Årshjul til godkendelse: godkendt og der kommer sikkert yderligere på 
løbende. Skal ligge på hjemmesiden, så klubberne kan se hvad vi tager os til 
og hvornår der er frister etc. Træningssamlinger skal også med på hjulet. 
Henvendelser angående hjulet skal være til KS og/eller KH.  
 
Fastsættelse af møder fremadrettet: tirsdag den 23. november, tirsdag den 
14. december men som virtuelt møde. I 2022 er der 18. januar, 1. februar, 
generalforsamling 22. februar, 15. marts, 19. april, 17. maj, 14. juni, 16. 
august, 13. september, 18. oktober, 15. november og virtuelt den 13. 
december. Hvor møderne skal holdes, afgør vi senere. Det blev oplyst, at 
forbundets generalforsamling 2022 afholdes den 19. marts. 
 
Dialogmøde med klubberne: MJ savnede et skriftligt oplæg (jf. forretnings-
ordenen), som gjorde det muligt forud for bestyrelsesmødet at gennemskue, 
hvad bestyrelsen skulle træffe beslutning om. PL synes godt om ideen og det 
skal afvikles. Måske vi kan få 2-3 gode klubledere til at komme og fortælle om 
gode ideer. HK kommer med et skriftligt oplæg.  
 
Ændring til vedtægterne: MJ gennemgik sit oplæg bestående af 12 
enkeltforslag, hvoraf især spørgsmålene om bestyrelsesmedlemmernes 
stemmeret og adgangen til at træffe beslutninger ved håndsoprækning var 
centrale. Selve opstillingen laver vi også om på, så der kommer ’stk. nr.’ i alle 
paragraffer. MJ er tovholder på det videre arbejde. 
 
 
Sager til debat: 
 
Evaluering af generalforsamlingen 2020: vi havde en god generalforsamling. 
Men måske vi skal løfte det lidt, med f.eks. en foredragsholder til en start, eller 
et emne/tema til drøftelse. De fremmødte burde ved mødets start have fået en 
orientering om, hvilke klubber der var mødt, og hvilke stemmetal disse klubber 
havde. Man drøftede, om den seneste formandsberetning havde været for 
kortfattet og for lidt informativ/konkret. Man drøftede ligeledes fordele og 
ulemper ved, at bestyrelsen ikke havde stillet med noget forslag til besættelse 
af den ledige bestyrelsesplads. 
 
Generalforsamling i 2022: HK kommer med oplæg til formandsberetning til 
bestyrelsesmedlemmernes kommentarer. HK agter på generalforsamlingen at 
præsentere sin beretning i Power Point format. Der skal tales mere om hvad vi 



vil fremover, da der ikke vil være sket så meget på de kun 5 måneder siden 
sidste generalforsamling i september. De fremmødte orienteres ved mødets 
start – f.eks. med et Power Point dias – om, hvilke klubber der er mødt, og 
hvilke stemmetal disse klubber har. Der udarbejdes desuden en samlet Power 
Point præsentation til støtte for mødets afvikling. 
 
Budget 2022: PL mødes den 2. november med sekretariatet til det månedlige 
møde og kigger på udkast. Har nogen ønsker til budgettet, så giv besked til PL. 
 
Struktur turneringsområdet: handler om arbejdsopgaver hos KS og KH. HK 
gennemgik opgaverne for KS, som er turnering (45%), mails/telefon (20%) og 
regnskab (10%), sponsor/partnere (10%), kommunikation (10%). Kørestols-
tennis (5%) bliver også en opgave for KS.  
Men skal der være en politisk ansvarlig bundet op på nogle af opgaverne? CR 
påtager sig ansvaret for det turneringsmæssige. 
Det skal overvejes om vi til nyhedsbrevene skal tilkøbe kommunikations-
medarbejderen i forbundet der kan gøre det professionelt for os. KS spørger 
Thomas Hansen og/eller Emil Bødker om vi kan tilkøbe deres medarbejder. 
 
Det var HK’s opfattelse, at unionens hjemmeside ikke er god. MJ ville gerne gå 
aktivt ind i løsning af opgaven med en ny og forbedret hjemmeside.  
 
Struktur Tennis Øst:  
MJ savnede en skriftlig redegørelse for hvad problemet er, også i lyset af, at 
det kun er 2 år siden Tennis Øst konstruktionen blev skabt. 
Derudover blev der talt meget om hele strukturen og måden den skal fungere 
på og hvilke muligheder der kunne være. 
 
Padel: der udspandt sig en diskussion om hele problematikken om padel i DK, 
og om hvem der skal tage sig af hvad. MJ havde, på foranledning af et forslag 
fra Aalborg Tennis Klub om helt at droppe padel i DTF, på forbundets general-
forsamling i maj måned efterlyst – og mente at have fået tilsagn om – en 
udførlig og afbalanceret skriftlig redegørelse, der aldrig er lavet, fra 
forbundsbestyrelsen om fordele og ulemper ved at integrere padel i tennis 
Danmarks virksomhed, som grundlag for medlemsklubbernes oplyste 
stillingtagen til spørgsmålet ved næste DTF-generalforsamling. MJ sender til 
TØ-bestyrelsesmedlemmerne en kopi af den e-mail herom, som han på vegne 
af Taarbæk Tennis Klub havde sendt til JT i slutningen af august måned. 
 
Politik-, mål- og strategi dokumenterne (PMS), Code of Conduct (CoC), 
forretningsorden, refusion for bestyrelsesmedlemmer samt hjemmesiden: KS 
gjorde opmærksom på, at det ifølge forbundets vedtægter er en forpligtelse for 
unionerne at vedtage og offentliggøre disse dokumenter. HK vil kigge PMS 
igennem og komme med rettelser eller kommentarer. Men alle andre må 
meget gerne komme med deres kommentarer til HK. De øvrige dokumenter 
blev også gennemgået. MJ kommer med oplæg til opstramning af forretnings-
ordenen og måske også CoC.  
 
 
Sager til orientering: 
Ikke yderligere fra kassereren udover at der efter den 2. november kommer en 
regnskabsrapport pr. 31. oktober.  
 



Punktet på dagsorden ’Tilbagemelding fra Turnerings- og spilleudvalget’ 
nedlægges fremadrettet.  
 
Punktet på dagsorden ’Tilbagemelding fra Kommunikationsudvalget’ nedlægges 
fremadrettet.  
 
Der arbejdes på at få Birkerød til at være satellitklub for kørestolstennis.  
 
 
Eventuelt og næste møde:  
HK nævnte at vi skal bruge vores rådighedsbeløb hos Cool Sport. Bestyrelses-
medlemmers ønsker om udstyr kan sendes til KS, så foretager vi en samlet 
kontakt. 
 
Der er møde med DGI Tennis den 16. november hvor KS deltager for at tale 
turnering. 
 
Det blev besluttet, at første samling med kørestolstræning er gratis og så 
tager vi den derfra. 
 
Flere klubber efterspørger køb af vores sportschef til klubarrangementer og det 
skal koste 500 kr./timen.  
 
Hvis en klub har spillere til træning på flere baner samtidig og de benytter 
deres egen træner samt KH, så skal det ligeledes koste 500 kr./timen. 
 
Om der skal være en fast årlig tennisrejse til f.eks. udlandet med KH, det tager 
KH og HK sig af på et senere møde. 
 
Skal vi have tilbud på oplæg fra en fysisk træner, som skal være inspiration til 
klubtrænere? KH har møde med en egnet kandidat torsdag morgen.  
 
KH kommer med en skriftlig sammenfatning til bestyrelsen om priser etc. for 
sine træningsaktiviteter. 
 
 
 
Brøndby 28. oktober 2021 
Kurt Søndergaard    
Referent 


