
Referat af Tennis Øst bestyrelsesmøde den 15. marts 2022 
kl. 17.30 i Idrættens Hus i Brøndby 
 
Tilstede: Henrik Klitvad (HK)  Cathrine Riis (CR)   
  Mogens Jørgensen (MJ) Joakim Thörring (JT)  
  Kim Hansen (KH)  Kurt Søndergaard (KS)    
 
Afbud:  Poul Lundberg (PL) og JT gik kl. 18.45 og MJ kl. 20 
 
 
Beslutningssager: 
 
Udgiftsrefusioner og godtgørelser: Udkastet fra MJ er godkendt af alle inkl. 
unionens revisor Jan Winther. MJ går i gang med ’Code of Conduct’, der 
forventes at komme til behandling på april mødet.  
  
Sponsering af KTK vinterturnering: Turneringen er allerede godt i gang og der 
er finalestævne i den kommende weekend. Vi giver ikke støtte til noget, der 
allerede er i gang eller har været afholdt.  
Vi skal i bestyrelsen være klar på, hvad vi støtter. JT kommer med et oplæg til 
april mødet.  
 
 
Sager til debat: 
 
Lolland-Falster: Der er planlagt møde sammen med DTF den 5. maj kl. 19, og 
det foregår i Nykøbing F. Tennisklub, hvor alle interesserede fra Lolland-Falster 
er velkomne. Man skal finde ud af, hvad der kan/skal gøres for dem, så de kan 
komme videre med udvikling.  
 
JTU’s generalforsamling: HK deltog i generalforsamlingen i går den 14. marts 
og fortalte kort om, hvad der blev talt om.  
 
Evaluering af TØ-generalforsamlingen: Referatet blev godkendt. Hele general-
forsamlingen blev rigtig godt gennemført med projektor etc. Men der skal være 
flere deltagere. Næste år skal de 25 største klubber kontaktes for at gøre 
opmærksom på generalforsamlingen og opfordre til, at de deltager. Hvert 
bestyrelsesmedlem får 5 klubber, der skal ringes til.  
 
Kommunikation fra unionen 2022: Der er møde med Dansk Tennis Forbund 
den 17. marts, hvor KS taler med Anja Kostecki om det videre forløb. Aftalen 
med DTF indebærer, at vi betaler for bistanden, men at det er DTF der skal 
lave arbejdet. 
KS laver en liste over emner, der kan skrives om, så vi allerede til april kan få 
et Nyhedsbrev ud. Hvem der skriver om hvad, finder vi ud af senere.  
 
DTF’s generalforsamling 19. marts: Der var en drøftelse i anledning af påteg-
ningen i årsrapporten fra de interne revisorer om, at de under deres revision af 
forbundets årsregnskab var blevet forment adgang til et antal konti, herunder 
hvilket organ – bestyrelsen eller generalforsamlingen – der har kompetence til 
at træffe beslutning om en ansvarsfordeling mellem de eksterne og de interne 
revisorer. Der var tilslutning til et forslag fra HK om, at TØ inden 



generalforsamlingen sender et brev fra HK til DTF-formanden med konstruktive 
bemærkninger om håndtering af påtegningen fra de interne revisorer, 
herunder at forbundet bør udarbejde forslag til revisionsinstruks om ansvars-
fordelingen til næste års generalforsamling. MJ kommer med et brevudkast 
hurtigst muligt. 
På spørgsmål fra MJ oplyste JT, at den lovede, samlede skriftlige redegørelse 
om padel kommer inden generalforsamlingen. MJ fandt, at redegørelsen – her 
kun få dage før generalforsamlingen – kommer alt for sent i forhold til klubber-
nes mulighed for at læse, overveje, drøfte og forholde sig til redegørelsen. 
 
Ny kontingentstruktur i DTF/DGI: PL har rundsendt en redegørelse for forløbet 
af de indledende drøftelser i slutningen af 2021. JT lovede på sidste bestyrel-
sesmøde at komme med udspil til en TØ-forhandlingsposition. Bestyrelsen 
ønsker at modtage det lovede udspil fra JT indenfor de næste 14 dage, så det 
kan diskuteres på bestyrelsens april-møde. 
 
TØ træningssamlinger: MJ vil gerne være med til – sammen med KH – at 
udarbejde et udkast til en skriftlig fremstilling, der kaster lys over TØ’s strategi 
for og strukturering af unionens træningstilbud. PL vil også gerne deltage i 
dette arbejde. 
 
Klubbernes mulighed for anlægslån: Der var enighed om, at DTF-formandens 
påpegning på TØ-generalforsamlingen af muligheden for at optage lån gennem 
Danmarks Idrætsforbund, er det gode svar på forslaget på vores generalfor-
samling om, at lån bør stilles til rådighed af TØ-formuen. MJ kommer med et 
oplæg om DIF-låneadgangen, som kan formidles til medlemsklubberne på TØ-
hjemmesiden. 
 
 
Sager til orientering: 
 
Nyt fra kassereren: 
Da PL havde meldt afbud, var der ikke nyt. 
 
Nyt fra sekretariatet: 
Indbydelsen til SM ude er udsendt og pt. er der 46 tilmeldte. 
Til næste møde skal der være status på bilen og Bambusa aftalen. 
Andreas Berner fra JTU skal spørges om salg af bolde gennem unionen.  
 
Nyt om sportslige aktiviteter:  
Turen til Tyrkiet med kørestolstennis aflyst fra dansk side.  
Træningssamlingerne kører som planlagt og med fyldte hold.  
Bornholm Open vil vi gerne have, og det er måske det, de også selv ønsker. 
Bornholm holder ekstraordinær generalforsamling om det.  
Vi har holdt de to aftalte samlinger med Leschly Foundation og efterfølgende 
UTR turnering. Vi var dog kun med til træningen. Leschly Foundation synes det 
har været rigtig godt, og de vil gerne holde møde med os om et videre 
samarbejde, men skal vi gøre mere sammen med dem, så skal vi have 
betaling for det; i øjeblikket betaler TØ Kims løn. 
 
Nyt fra Dansk Tennis Forbund: 
Da JT gik tidligere, var der ikke nyt om DTF. 



Eventuelt og næste møde:  
 
Jan Winther vil gerne hjælpe os til f.eks. dialogmøder. 
 
Næste ordinære møde er den 19. april 2022 i Idrættens Hus og i samme 
lokale. 
 
 
 
Brøndby 22. marts 2022 
Kurt Søndergaard    
Referent 


