
Referat af Tennis Øst bestyrelsesmøde den 15. februar 2022 
kl. 17.30 i Idrættens Hus i Brøndby 
 
Tilstede: Henrik Klitvad (HK)  Poul Lundberg (PL)  
  Cathrine Riis (CR)  Mogens Jørgensen (MJ)  
  Joakim Thörring (JT)  Kurt Søndergaard (KS)    
 
Afbud:  Christian Eppers (CE) og Kim Hansen (KH) 
 
MJ blev af formanden officielt budt velkommen i bestyrelsen og fik overrakt 
unionens fortjenstnål.  
 
Beslutningssager: 
 
Årets Tennisklub og nåle: Der er kommet et skriftligt forslag om nominering af 
Svaneke Tennisklub og dags dato er der kommet navne på yderligere 3 andre 
klubber. Bestyrelsen indstiller Svaneke Tennisklub til forbundet. MJ justerer 
udformningen af motiveringen af unionens indstilling, herunder efter fakta-
check hos klubbens formand. 
 
Forlængelse af overgangsordningen med gratis kontingent et år mere for nye 
klubber ifm. DTF og DGI-ordningen: TØ siger OK til forlængelse af ordningen 
med 1 år. De eksisterende nye DGI-klubber skal også have et år yderligere 
gratis kontingent. HK giver besked til forbundet om vores beslutning. 
Det blev bekræftet, at man fortsat ikke behøver at være medlem af DGI-tennis 
for at spille unions tennis, kun hvis man vil spille DTF hold- eller individuelle 
turneringer.  
  
Ny DTF kontingentstruktur mellem forbundet og DGI: Der er endnu ikke noget, 
som er kommet i mål. Forbundet må sætte en arbejdsproces i gang, som alle 
kan leve med og se sig selv i. Unionerne skal ikke mindst forholde sig til, om 
man er villig til at ændre sit eget kontingent, idet en ny kontingentstruktur kan 
få betydning for unionernes økonomi. Der var enighed om, at unionens 
udgangspunkt for kommende forhandlinger må nedfældes på papir. JT gav 
tilsagn om at udarbejde et skriftligt oplæg hertil. Diskussionen skal på som et 
særskilt punkt på et kommende bestyrelsesmøde. 
 
Sager til debat: 
 
Struktur Tennis-Danmark: Der er blevet talt med et par repræsentanter fra 
JTU og de er positive og vender tilbage når de har fået talt med deres 
bestyrelse. Der er ikke blevet talt med FTU endnu.  
MJ er kritisk overfor oplæggets politiske del og vil foretrække at sagen sættes 
på standby; oplægget vil medføre en stærk topstyring og forholder sig ikke til 
en lang række af betænkeligheder. PL er også betænkelig og anbefaler, at man 
skaber klarhed over negative konsekvenser af oplægget. Ud over den stærke 
topstyring forudså de bl.a., at det vil blive mere vanskeligt og usikkert at 
rekruttere de rette personer til forbundsbestyrelsen. 
 
Formandens møde med Henrik Thorsøe: HK har holdt møde med forbundets 
formand, og der blev talt om hvad der kunne samarbejdes om, bl.a. turnerin-
ger og træningssamlinger.  



HK har efterfølgende talt med forbundets direktør, som er med på at komme 
videre på området. Der skal snarest holdes møde på Lolland/Falster om, hvad 
vi kan hjælpe med; der skal repræsentanter med fra både DTF og TØ. TØ kan 
måske også hjælpe med træning på eliteniveau, nu da forbundets juniorlands-
holdstræner har opsagt sin stilling, men der skal ikke være omkostninger for 
unionen, måske tværtimod. TØ er generelt positive overfor et samarbejde, og 
det går HK videre med.  
 
Generalforsamlingen 1. marts, er alt klar: Forbund og unioner er inviteret 
ligesom DGI/Lars E., Cool Sport/Claus, Codan/Bibi, og Bambusa/Maria. 
Sidstnævnte regner med at møde op med en stand eller lignende og Codan 
møder også gerne op. Vi skal også invitere Johannes og Jonas, begge fra DGI. 
Præsentationen af unionens aktiviteter skal udbygges med information om 
træningssamlinger og turneringer vedrørende 2021 og for 2022 om trænings-
samlingerne, og med hvor mange hold og hvor mange spillere, der har været 
aktive på unionsplan i 2021.  
Indtil nu er der ikke mange medlemsklubber, som har tilmeldt sig.  
Vi skal bede forbundets kommunikationsmedarbejder om at dække vores 
generalforsamling. 
 
Hvor står TØ ift. drøftelser i DTF/DGI-regi om ny kontingentmodel: Er afklaret 
under de foregående punkter.  
 
Sager til orientering: 
 
Nyt fra kassereren: 
Der har været en mindre fejl i ledelsesberetningen med nogle sammenlig-
ningstal og -procenter. Det er nu rettet i den årsrapport, der ligger på 
hjemmesiden. 
Vi skal forholde os til, hvad vi vil gøre med vores værdipapirer og kontant-
beholdning. 
 
Nyt fra sekretariatet: 
Der udsendt kluboplysninger til alle medlemsklubber, som er blevet bedt om at 
checke oplysningerne og meddele eventuelle rettelser, hvis der er nogen. Indtil 
nu har omkring en fjerdedel reageret. 
 
Nyt om sportslige aktiviteter: Kim havde sendt følgende skriftlige information:  
”Vi har de sidste 4 dage givet den fuld gas og har haft hele 14 samlinger 
fordelt på forskellige aldersgrupper. 
Vi kører stadig efter planen og har de arrangementer pr. måned, som gør at vi 
når op på det mål vi har sat os for året. 
Vores nye unionstrænere Maria, Louis og Hayward har alle været i gang flere 
gange, og jeg får rigtig god respons fra deltagerne. Så de er godt integreret. 
Der er stadig stor forespørgsel fra klubberne omkring klubarrangementer, hvor 
jeg f.eks. har Tine, Michael eller Frederik med. Har netop været i Næstved. Og 
der er allerede booket en del ind i april, maj og juni. 
Marts er stort set fuld booket, så tilmeldinger åbner en af de nærmeste dage 
Den 15-23. marts rejser jeg med kørestolslandsholdet til Tyrkiet for at deltage 
i dette års World Team Cup. Dette er selvfølgelig uden beregning for Tennis 
Øst, det er støttet af Parasport Danmark. 
Første samling på Skansen bliver først i maj, når deres grusbaner er åbne. 



Datoer for Tennis Øst Cup er i støbeskeen. Ved at Henrik havde et godt møde 
med Emil Bødker fra DTF i går. Kan være at den bliver national i stedet. Det 
regner jeg med, at Henrik snakker med jer om. 
Vi har haft første samling med Leschly Foundation. Det blev en stor succes.  
Skal der mere med på aktivitetskalendere, måske nogle af dem vi skal gøre 
sammen med forbundet. HK, KS og KH taler sammen om det videre arbejde. 
Opsamling af de skjulte talenter (eller mellem to stole), det er måske en pakke 
vi kan tænke over.” 
 
Nyt fra Dansk Tennis Forbund: 
Forbundets regnskab forventes at ende på et overskud på 420 t.kr.  
Det lader til, at DIF nu lægger op til, at padelforbundet på sigt optages som 
specialforbund, uanset at DTF har fået aktivitetsgodkendelse fra DIF. Denne 
uoverensstemmelse er foreløbig uafklaret. 
Holbæk slår sig i tøjret over, at deres padelmedlemmer skal betale til Tennis 
Øst og dermed DTF.  
 
 
Eventuelt og næste møde:  
 
Der er kommet e-mail fra Danske Tennis Veteraner med oplæg til ny 
veteranholdturnering fra og med udendørs 2023. 
Næste sammenkomst bliver generalforsamlingen den 1. marts og næste 
ordinære bestyrelsesmøde den 15. marts.  
 
 
Brøndby 21. februar 2022 
Kurt Søndergaard    
Referent 


