
Dagsorden  
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Tennis Øst (TØ): 
 
 Tirsdag den 1. marts 2022 kl. 19 
 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 
 Bestyrelsen foreslår uændrede kontingentsatser, dvs. 41 kr. for hvert medlem til og med 150, 106 

kr. for hvert medlem mellem 151 og 1.000 og 73 kr. for hvert medlem herover.  
 
  
7. Valg af formand – på valg i ulige år 
 Henrik Klitvad, HIK er ikke på valg.  
  
 
8. Valg af kasserer – på valg i lige år 
 Poul Lundberg, Rødovre, er på valg og villig til genvalg.  
 Forslag til valg skal i følge vedtægternes §8 indsendes til unionen senest syv dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 
 
 
9. Valg af næstformand – på valg i lige år 

Cathrine Riis, B93 er på valg og villig til genvalg. 
 Forslag til valg skal i følge vedtægternes §8 indsendes til unionen senest syv dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 
 
 

10.  Valg af DTF-repræsentant – på valg i lige år  
 Joakim Thörring, Dragør er ikke på valg. 

 
 
 



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

bestyrelsesmedlemmer på valg lige år  
  Også i lige år er kun ét bestyrelsesmedlem nu på valg, jf. sidste års ændring af vedtægternes § 

8, samt punkt 8 i vedtægtsændringsforslaget under dagsordenens punkt 5. 
  Christian Eppers, Gentofte er ikke på valg. Mogens Jørgensen, Taarbæk er valg og villig til genvalg.  
  Forslag til valg skal i følge vedtægternes §8 indsendes til unionen senest syv dage før 

generalforsamlingens afholdelse. 
 

 
12. Valg af medlemmer til Appeludvalg – to udvalgsmedlemmer er på valg i ulige år, et 

udvalgsmedlem er på valg lige år  
Torben Sejer, Rødovre og Tom Nørskov, Taarbæk er ikke på valg. Ann-Birgitte Holm Gregersen, 
Virum-Sorgenfri er på valg og villig til genvalg. 

 
 
13. Valg af revisor  

Jan Winther, Roskilde er på valg og villig til 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 1. marts 2022 
 
Henrik Klitvad 
formand 


