
Referat af Tennis Øst bestyrelsesmøde den 23. november 
2021 kl. 17.30 i Idrættens Hus 
 
Tilstede: Henrik Klitvad (HK)  Poul Lundberg (PL)  
  Cathrine Riis (CR)  Mogens Jørgensen (MJ)  
  Joakim Thörring (JT)  Kim Hansen (KH)   
  Kurt Søndergaard (KS)    
 
Afbud:  Christian Eppers (CE) 
 
 
Kurt Christiansen, unionens uofficielle IT-mand, gennemgik udkastet til 
unionens kommende nye hjemmeside, som er udarbejdet i samarbejde med MJ. 
KC har lavet rammerne til hjemmesiden, men bestyrelsen skal stå på mål for 
hvad der skal være som indhold. Hvad er vores tanker og fremtid om 
hjemmesiden?  
Facebook skal også bruges, ligesom Nyhedsbrevet på en eller anden måde 
måske skal revurderes.  
 
Beslutningssager: 
 
Politik, mål og strategi, udkast til godkendelse: PL kommer med enkelte 
ændringsforslag og HK afgør om ændringerne skal med på et bestyrelsesmøde 
eller om det blot bliver rettet til. Det nuværende udkast lægges snarest muligt 
på hjemmesiden i stedet for de 4 links der ligger nu. 
 
Sportslige aktiviteter 2022: HK har holdt møde med KH om kommende 
arrangementer bl.a. tur til Båstad og/eller Paris Masters. Det er oplevelser vi 
skal sælge og ikke kun for at få en økonomi gevinst. Alle synes det er en god 
ide og KH skal arbejde videre med det.  
Og så skal der også flere samlinger og for alle junior grupper, også de bedste. 
Det skal overvejes om der skal ansættes yderligere en træner, enten på 
timebasis eller en fastansættelse.  
Vi skal mere i dialog med forbundet om at arbejde fælles med træning af 
juniorer. Forslag skal ned på papir og sendes til forbundet, så alt er på skrift. 
Og så må ledelsen der, tage stilling til henvendelsen. 
Der er 11 nye punkter i det skriv som KH og HK har lavet, men hvad skal der 
nu arbejdes videre med?  
 
TØ Cup arbejder vi videre med. 
Træningslejr for juniorer med overnatning (måske). 
Landskamp mod Sydsverige arbejder vi videre med. 
Træningssamling med en kendt træner, der kunne være Johan Sjøgren, det 
arbejder vi videre med. 
Johan Sjøgren og Henrik Holm for junior elite for 24 spillere arbejder vi videre 
med. 
Samling og træning for bestyrelsen og det skal være et sommerarrangement, 
arbejder vi videre med. 
Træning for sponsorer med KH og det er også et sommerarrangement, 
arbejder vi videre med. 
Paris Master hvor det forventes at kunne give et større overskud, men det er 
en stor arbejdsbyrde, arbejder vi måske videre med. 



Vores arrangementer skal grundlægges løbe rundt, så hvis nogle af de dyre 
trænere skal med, så skal det koste mere for deltagerne. 
 
MJ vil gerne have en skriftlig evaluering når de enkelte arrangementer er 
overstået og det blev vi enige om. 
 
Ventelister og wild cards: CR er blevet kontaktet af flere forældre og børn 
omkring uddeling af wild cards og ventelister. Vi fortsætter med den procedure 
KS hele tiden har benyttet. Vi skal skrive ned hvordan det er vi uddeler wild 
cards, så alle klar over det foregår.  
 
Sager til debat: 
 
Budget 2022 og det videre arbejde: PL gennemgik de fremsendte bilag og 
argumenterede for flere af beløbene. Det kan også diskuteres om vi skal an-
sætte flere trænere men til ad-hoc opgaver. Det kunne være til lokalområder, 
hvor de har det svært.  
Der afsættes 50 t.kr. til Talent Cup turnering, 80 t.kr. som udkantstrænere og 
30 t.kr. til Bornholm og deres Open turnering. 
 
Vi fortsætter stadig med at køre ud med bolde og præmier til de klubber der 
står for TØ Vinter Tours, selvom det koster kørsel og KH’s tid. 
 
Samarbejdsaftalen med DTF og DGI: Vi bør måske tage kontakt til Emil Bødker 
og/eller Henrik Thorsøe hvor langt man er bl.a. med kontingentet.  
FTU og JTU ser store problemer med det kommende samlede fælleskontingent 
og TØ er også forbeholdne.  
Vi mangler de gode succeshistorier ifm. samarbejdet.  
 
Kontingentets værdi for alle medlemsforeninger: PL henviste til det fremsendte 
udkast og det er opstillingen der er vigtig, så alle kan se hvad pengene bruges 
til. Der skal også nogle nøgletal med men ’ikke forretningsnøgletal’. 
 
HK ser gerne at det er PL der kommer med forslag til kontingentsatser, og det 
er fint at MJ og PL taler sammen om det og kommer med samlet forslag. 
 
Andre emner i PL’s oplæg blev kort gennemgået bl.a. om vi skal sætte 
kontingentet ned, hvor stor formuen skal være og om vi skal investere vores 
formue på anden måde, det kunne være en udlånsfond.  
 
Bestyrelsens holdning til corona situationen bl.a. ifm. SM:  Kulturministeriet 
kommer med nyt inden så længe, men det bliver ikke med restriktioner men 
med anbefalinger. Skal med på hjemmesiden snarest. 
 
Sager til orientering: 
 
Nyt fra kassereren: 
Intet yderligere. 
 
Nyt fra kørestolsudvalget: 
Vi afventer brev fra Birkerød om at de er interesserede i at være vores 
Pilotklub.  
Det skal koste penge fremadrettet for deltagerne i vores kørestolstræning. 



Nyt fra sekretariatet: 
KS har holdt møde med revisor Jan Winther hvor materiale og forretnings-
gange blev gennemgået. 
 
Spilleprogram ifm. SM indendørs er offentliggjort den 11. november med i alt 
773 kampe. 
 
Bilhuset Elmer er blevet spurgt om log ifm. de nye roll-ups men de er aldrig 
vendt tilbage. 
 
KS har holdt møde med DTF og DGI tennis om kommende turneringer og 
hvordan man skal få det til at spille sammen og om udbuddene er de rigtige. 
KS og Johannes Jørgensen mødes den 30/11 2021 og aftaler hvordan 
udbuddet skal være ifm. holdturneringen ude 2022. 
 
HK er blevet oprettet i Netbank så han kan hjælpe kassereren med at 
godkende regninger i Netbank. 
 
Der er SM finaler lørdag den 11. december, senior/veteran/u16+18 i Hillerød 
og de øvrige juniorer i Hørsholm/R. Vi kunne godt nogle frivillige til at 
overrække præmier. 
 
Osted TK har meldt sig ud af unionen fra 1. januar 2022. 
 
Nyt fra sportslige aktviteter: 
Intet yderligere fra sportschefen.  
 
Nyt fra Dansk Tennis Forbund: 
Der har været DTF værdiseminar i Slagelse, som burde ende op med et politisk 
program. 
 
Spillerne er på vej til Marokko for at spille Davis Cup.  
 
Der har været padel messe i Ballerup, hvor DTF var ude for at tale deres sag, 
sammen med Dansk Padel Forbund.  
  
Eventuelt og næste møde:  
Vi holder et kort virtuelt møde den 14. december hvor budget 2022 er 
hovedemnet. 
 
Brøndby 30. november 2021 
Kurt Søndergaard    
Referent 


