
Referat af generalforsamling i Tennis Øst, tirsdag den 28. 
september 2021 kl. 19 i Idrættens Hus i Brøndby. 
 
 
Følgende 13 af unionens 126 medlemsklubber deltog i generalforsamlingen (stemmetal 
angivet i parentes): Albertslund (2), B.93 (12), Birkerød (6), Brøndby Strand (1), 
Dragør (3), Glostrup (1), HIK (12), KB (14), Næstved (2), Ryvang (5), Rødovre (4), 
Taarbæk (4) og Ølstykke (2), svarende til i alt 68 ud af 287 mulige stemmer.  
 
I alt 25 personer deltog i generalforsamlingen, herunder bestyrelsesmedlemmerne 
Martin Jørgensen (Ølstykke), Henrik Klitvad (HIK), Poul Lundberg (Rødovre), Joakim 
Thörring (Dragør) og Cathrine Riis (B.93) såvel som øvrige repræsentanter for 
medlemsklubberne samt udvalg, gæster og ansatte. 
 
Martin Jørgensen, formand bød velkommen.  
 
 
Pkt. 1 Valg af dirigent 
 
Jan Winther, Roskilde blev valgt som dirigent og han konstaterede, at generalforsam-
lingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 
  
Pkt. 2 Valg af referent  
 
Kurt Søndergaard, sekretariatsleder blev valgt som referent, og for niogtyvende gang.  
 
Pkt. 3 Beretninger  
 
Martin Jørgensen, formand gennemgik den udarbejdede bestyrelsesberetning. Takkede 
de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer for det store arbejde de har gjort i løbet af 
året.  
 
Tom Nørskov, Taarbæk spurgte ind til corona situationen og om hvorfor klubberne ikke 
hørte fra bestyrelsen. 
 
Martin Jørgensen, bestyrelsen, oplyste, at unionen var på de sociale medier for at 
informere om det men lod ellers DIF/DTF være ordførende, det var dem der havde 
forstand på det og var de bedste til at informere om det. 
 
Beretningen blev taget til efterretning. 
 
Pkt. 4 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og beslutning 
om resultatdisponering 
 
Dirigenten forklarede hvordan regnskabet er revideret. Regnskabet er revideret som 
det altid har været gjort, der er ikke blevet gjort mindre.  
Dirigentens vurdering godkendte forsamlingen. 
 
Poul Lundberg, bestyrelsen gennemgik den udleverede én sides rapport og forklarede 
kort i hovedtræk indtægter og omkostninger.  
 
Regnskab og resultatdisponering godkendt.  
 
 



Pkt. 5 Indkomne forslag 
 
Henrik Klitvad, bestyrelsen argumenterede for forslagene og der var ikke de store 
indsigelser og forklaringer/argumenterne blev accepteret.  
Taarbæk gav udtryk for, at der til bestyrelsens forslag om at ophæve vedtægts-
bestemmelsen i § 8 om, at en medlemsklub kun kan være repræsenteret i 
unionsbestyrelsen af ét medlem, knyttede sig en principiel, demokratisk 
betænkelighed ved muliggørelsen af en koncentration af indflydelsen i unionens 
ledelse til færre medlemsklubber. 
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer godkendt.   
 
Pkt. 6 Orientering om budget og fastsættelse af kontingent 
 
Poul Lundberg, bestyrelsen gennemgik det udarbejdede budget, der viser et overskud 
på 131. t.kr. 
Poul gennemgik også de faktiske tal for de 3 første kvartaler af 2021 og der forventes 
et større overskud for året 2021. 
 
Preben Rasmussen, Brøndby Str. mente der skulle have stået kontingentsatserne i 
dagsorden, så der var noget at tage stilling til. Enighed om at det skal der stå 
fremadrettet. 
  
Budget og kontingentsatser for 2021 godkendt.  
 
Pkt. 7-13 Valg 
 
Henrik Klitvad, HIK valgt som formand for 2 år. 
Cathrine Riis, B93 valgt som næstformand for ét år 
Joakim Thörring, Dragør genvalgt som DTF-repræsentant for 2 år. 
Poul Lundberg, Rødovre valgt som kasserer for ét år. 
Christian Eppers, Gentofte genvalgt som menigt medlem for 2 år. 
Mogens Jørgensen, Taarbæk blev opstillet af Ryvang og Mogens valgt for ét år som 
menigt medlem.  
 
Torben Sejer, Rødovre valgt som medlem til Appeludvalget valgt for 2 år.  
Tom Nørskov, Taarbæk valgt som medlem til Appeludvalget valgt for 2 år. 
 
Jan Winther, Roskilde valgt som revisor for ét år. 
 
Pkt. 14 Eventuelt 
 
Preben Rasmussen, Brøndby Str. takkede bestyrelsen for det store arbejde og spurgte 
samtidig om unionens planer for fremtiden.  
Henrik Klitvad, bestyrelsen nævnte bl.a. at træningssamlingerne er noget der arbejdes 
videre med, nye produkter indenfor turneringsafvikling samt dialogmøder for at få 
input fra klubberne. Vi er også i gang med skumtennisaktiviteter på Lolland/Falster. 
 
Claus Ketterle, Cool Sport spurgte om unionen ville gøre noget ifm. padeltennis.  
Joakim Thörring, bestyrelsen svarede at arbejdet med padel pt. ligger under DTF men 
unionen vil da meget gerne på sigt byde ind på. 
 
Poul Lundberg, bestyrelsen Poul Lundberg, bestyrelsen nævnte at han været til møde 
med forbundet om ny kontingentstruktur.  
 



Nicolai Caiezza, KB mener at vi skal bevare fokus på holdturneringen mesterskaber, det 
er unionens kerneområder. Måske hellere fokusere mere på det vi allerede har, i stedet 
for på nye tiltag.  
 
Henrik Klitvad takkede for valget som formand og takkede også Martin Jørgensen for 
hans store arbejde i Tennis Øst. 
 
Mødet slut kl. 20.53 
 
 
 
Kurt Søndergaard     
Referent      
Brøndby 4. oktober 2021 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Winther   Martin Jørgensen  
Dirigent    formand for Tennis Øst 
 
 


