
Dagsorden  
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tennis Øst (TØ): 
 
 Tirsdag den 28. september 2021 kl. 19.00 
 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
 
 
Ifølge vedtægterne er dagsorden følgende: 
 
1. Valg af dirigent 
 
 
2. Valg af referent 
 
  
3. Bestyrelsens beretning  
 
 
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og beslutning af resultatdisponering

  
 
5. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer og disse kan læses i medsendte bilag.  
 
 
6. Orientering om budget og fastsættelse af kontingent 
 
  
7. Valg af formand 
 Martin Jørgensen, Ølstykke er på valg og villig til genvalg.  
 Forslag til valg skal i følge vedtægterne indsendes til unionen senest syv dage før generalfor-

samlingens afholdelse. 
 
 
8. Valg af kasserer 
 Lise Christoffersen, Frederikssund er ikke på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsen. I stedet 

foreslås Poul Lundberg, Rødovre, der allerede er valgt som menigt medlem.  
 Forslag til valg skal i følge vedtægterne indsendes til unionen senest syv dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 
 
 
9. Valg af næstformand 

Henrik Klitvad, HIK er ikke på valg. 
 
 
10. Valg af DTF-repræsentant  

Joakim Thörring, Dragør er på valg og villig til genvalg.  
Forslag til valg skal i følge vedtægterne indsendes til unionen senest syv dage før general-
forsamlingens afholdelse. 

 
 
 



Dagsorden  
 
 
11. Valg af yderligere bestyrelsesmedlemmer – ét bestyrelsesmedlem er på valg ulige år, to 

bestyrelsesmedlemmer på valg lige år  
Christian Eppers, Gentofte er på valg og villig til genvalg. Cathrine Riis, B93 er ikke på valg. Poul 
Lundberg, Rødovre er ikke på valg, men indstilles til kassererposten. Bestyrelsen har stillet forslag 
til vedtægtsændringer, hvor bestyrelsen går fra 7 til 6 medlemmer, derfor skal der ikke vælges 
nogen i stedet for Poul Lundberg. Dette dog under forudsætning af at vedtægtsændringerne 
vedtages.  
Forslag til valg skal i følge vedtægterne indsendes til unionen senest syv dage før generalforsam-
lingens afholdelse. 

 
 

12. Valg af medlemmer til Appeludvalg – to udvalgsmedlemmer er på valg i ulige år, et 
udvalgsmedlem er på valg lige år  
Jesper Tvermoes, Birkerød og Henriette Laursen, Rødovre er på valg og ønsker ikke genvalg.  
Bestyrelsen forslår valg af Torben Sejer, Rødovre i stedet for Henriette Laursen, men har pt. ikke 
en erstatning for Jesper Tvermoes. Ann Birgitte Holm Gregersen, Virum er ikke på valg. 

 
 
13. Valg af revisor  

Peter Carstensen, Hareskov/V. er på valg og ønsker ikke genvalg.  
 
 
14. Eventuelt 
 
 
Unionen byder inden generalforsamlingen på sandwich, øl/vand og kaffe, som bliver serveret fra kl. 18 
uden for lokalet, hvor generalforsamlingen finder sted. 
 
 
 
Med venlig hilsen, og på gensyn den 28. september 2021 
 
Martin Jørgensen 
formand 


