
Referat af Tennis Øst bestyrelsesmøde den 19. april 2022 kl. 
17.30 i Idrættens Hus i Brøndby 
 
Tilstede: Henrik Klitvad (HK)  Mogens Jørgensen (MJ)  
  Poul Lundberg (PL)  Kim Hansen (KH)   
  Kurt Søndergaard (KS)    
 
Afbud:  Joakim Thörring (JT) og Cathrine Riis (CR) 
 
 
Beslutningssager: 
 
Glumsø TK har søgt om optagelse i unionen: det kan vi kun sige ja til og de vil 
være kontingentfri i 2022.  
Blovstrød er ikke medlem af union eller forbund mere, da de ikke betalte 
kontingent for 2021. 
Unionen har dermed fortsat 124 medlemsklubber. 
 
Nyt eksekveringsark: HK gennemgik og forklarede, hvad tankerne med arket 
er, bl.a. hvem der laver hvad, hvornår og ferie. Det er administrationen der 
vedligeholder arket med nyt og afklarede sager. 
Administrationen udsender det inden hvert bestyrelsesmøde til orientering og 
bemærkninger.  
 
Udkast til regelsæt og retningslinjer vedr. turneringstilskud/underskudsgaranti 
fra unionen: Da JT ikke var til stede, blev sagen ikke behandlet. 
 
Overflytning af individuelle skumtennis turneringer fra TØ til DTF: HK har talt 
med DTF, der er positive for at overtage arbejdet. PL mente ikke, vi 
nødvendigvis skal afgive nogle af vores aktiviteter. Vi har allerede afgivet en 
del af vores veteran holdturnering til DTV/DTF. Der var en erkendelse af, at TØ 
savner nogle generelle retningslinjer for, hvilke aktiviteter der bør ligge i 
unionsregi, og hvilke der kan afgives. 
Indtil videre kører vi videre med skumtennisstævner som hidtil. 
 
Satsningsområde Bornholm: Det er ikke længere realistisk at få arrangeret 
Bornholm Open i år. Vi arrangerer i stedet et møde på øen magen til det, vi 
holder på Lolland-Falster den 5. maj. Og så gør vi status efter de to møder. 
 
Vedrørende padel området: Vi inviterer Henrik Thorsøe og Emil Bødker til vores 
næste bestyrelsesmøde og sender dem inden mødet et antal 
spørgsmål/punkter/emner, så de kan forberede sig. Alle sender emneforslag til 
KS, som samler op. 
 
Nye partneraftaler fra unionens til glæde for vores medlemmer: HK spørger, 
om vi hellere skal søge at indgå aftaler, der er til gavn for klubberne frem for 
unionen. Det kunne være tilbud, som den enkelte klub eller det enkelte 
tennismedlem ville få gavn af. Det er et stort arbejdsområde, og måske der 
skal ansættes særlig arbejdskraft til at styre det. 
 
 
 



Sager til debat: 
 
Åben proces i forbindelse med indstilling af årets tennisklub: PL gennemgik sit 
oplæg af 4. april om en fremtidig proces.  
MJ støttede tanken om en mere åben proces, men foretrak, at processen blev 
så enkel som mulig. Der var enighed om, at formanden omkring 1. oktober 
sender en invitation til alle vore medlemsklubber til at indstille enten egen 
tennisklub eller en anden tennisklub, f.eks. en naboklub, som de synes ville 
være et godt valg. Administrationen udarbejder et udkast til invitationsbrevet, 
som kan drøftes og eventuelt rettes til på bestyrelsesmødet i september. Der 
informeres i Nyhedsbrevet om de indkomne forslag. Bestyrelsen træffer – 
blandt de indkomne forslag – beslutning om, hvilken klub unionen indstiller til 
forbundet. Information herom gives også i et Nyhedsbrev. 
 
Møde med Lolland-Falster: Der var ikke yderligere til dette punkt, der var 
omtalt under tidligere punkter. 
 
Opgavefordeling i bestyrelsen: Der var tilslutning til at få udarbejdet en 
oversigt som den foreslåede. Alle bestyrelsesmedlemmer overvejer mulige 
tilføjelser og rettelser og sender deres forslag til KS senest en uge før næste 
møde. 
 
Unionens nyhedsbreve – proces og status: CR blev valgt som tovholder på 
opgaven. 
 
Forhandlingsmandat for videre drøftelser om ny DTF/DGI kontingentstruktur: 
JT var ikke til stede, og det skriftlige forslag til forhandlingsmandat, som JT på 
bestyrelsesmødet i februar havde lovet at udarbejde, var stadig ikke 
fremkommet.  
HK indhenter nu oplysning fra JT om, hvornår inden bestyrelsesmødet i maj 
hans forslag vil blive fremlagt. 
Der var enighed om, at det af forhandlingsmandatet skal fremgå som en 
forudsætning for det videre arbejde, at der foreligger godkendte beslutnings-
referater efter hvert forhandlingsmøde, så der ikke opstår tvivl eller uenighed 
om, hvor langt man er nået. 
Desuden bør DTF opfordres til at komme med en tidsplan for fortsættelsen af 
forhandlingerne.  
 
Dansk Tennis Forbunds kommende revisionsinstruks: Der var enighed om 
behovet for at komme til bunds i sagen, herunder kompetencespørgsmålet i 
forhold til forbundets bestyrelse og generalforsamling. MJ fik mandat til på 
vegne af TØ-bestyrelsen at arbejde videre med sagen i dialog med forbundet 
m.fl.  
Det var forventningen om, at dialogprocessen ville kunne føre til en afklaring. 
Foreligger en afklaring ikke ved udgangen af september måned, må unionen 
søge andre løsninger. Et unionsforslag til forbundets generalforsamling i marts 
2023 ville være en mulighed. En ændring af forbundets love blev nævnt som 
en alternativ mulighed. 
 
 
 



Udviklingen i klubbernes medlemstal, herunder padelmedlemmer: Det er 
positive tal for medlemsudviklingen, vi har modtaget. KS blev bedt om at søge 
en afklaring af vedrørende medlemstallene for henholdsvis padel, padel/tennis 
og kun tennis, herunder hvad der skal betales i kontingenter. 
 
Medlemsklubbernes muligheder for lån til anlægsinvesteringer: PL kommer 
med oplæg til næste møde. Medlemsklubberne skal informeres om anlægs-
lånemulighederne, herunder muligheden for lån via DIF, i Nyhedsbrevet og på 
unionens hjemmeside under fanen ”Klubservice”. 
 
Unionstræningens organisering – arbejdsgruppe, status og tidsplan: MJ, PL og 
KH går snarest i gang med arbejdet, men der forventes først til efteråret at 
være noget klar til bestyrelsen. 
 
Sager til orientering: 
 
Nyt fra kassereren: Der er ikke noget unormalt i forbindelse med de første 3 
måneder. Vi kan forvente at få ca. 109 t.kr. yderligere i kontingent på grund af 
de nyeste medlemstal.  
PL og KS drøfter på næste kasserermøde om mulighederne for en ændret 
afrapportering. 
 
Nyt fra sekretariatet: Vi har tilkøbt yderligere forsikringer gennem Codan så 
IT- hacker delen er nu sat til en grænse på 4 mio.kr. 
Der er udsendt mails til alle klubber for at få opdateret klubbernes oplysninger 
om formand og kasserer i vores system. 
Bambusa har sendt afregningen, og unionen får 2.205 kr. i kickback. 
Bilhuset Elmer er ikke til at få fat i, der er både ringet og sendt mail. HK 
forsøger ad omveje at få kontakt til dem. Men det lader til, at det ikke kan 
betale sig at forsætte aftalen. 
Der mangler én artikel til Nyhedsbrevet, resten er sendt til DTF. 
SM ude har givet en omsætning på 283 t.kr. mod et budget på 314 t.kr. 
754 spillere er tilmeldt SM ude 2022. 
88 af vores klubber har tilmeldt 537 hold til udendørs holdturneringen 2022.  
 
Nyt om sportslige aktiviteter: Der har været afholdt et virtuelt møde mellem 
HK og KH samt Emil Bødker og Jens Anker Buus Andersen fra DTF om et 
fremtidigt samarbejde om junior elite/talent samarbejde. Kan vi hjælpe, vil det 
være godt, men det skal ikke skabe vanskeligheder i forhold til det, vi allerede 
selv arrangerer. Vi bakker op om det, som KH mener, at han kan overkomme, 
idet vi er enige om at undgå overbelastning af KH. I første omgang er der lagt 
op til en aftaleperiode fra 1. maj og som minimum til 31. december 2022 – vi 
foretrækker nok, at aftalen kommer til at løbe helt frem til og med april 2023.  
I den opsummering af valgmuligheder, som HK havde udarbejdet efter det 
virtuelle møde med DTF, omfatter Scenarie 1 i alt 5 samlinger for U10, 8 
samlinger for U12-drenge og -piger samt 6 samlinger for U14-drenge og -
piger, hvortil kommer EM for U12, inklusive optaktssamling, nordiske 
mesterskaber, inklusive optaktssamling, UM ude og træner på elitecenteret 4-5 
uger årligt i udvalgte uger. Hertil kommer administration i forbindelse med 
samlinger og i forbindelse med EM og nordiske mesterskaber i samarbejde 
med DTF-sportschef. Der var enighed om i første omgang at nøjes med at 
arbejde videre med dette scenarie, idet scenarierne 2, 3 og 4 er gradvis mere 



omfattende – det sidste svarende til den fulde funktion som juniorlandstræner. 
Den tidsmæssigt tungeste del for KH vil være rejserne i forbindelse med 
turneringerne. KH og PL laver sammen et oplæg om økonomien, som man kan 
gå videre med til forbundet – det må ikke blive en underskudsforretning for 
unionen. KH kontakter Emil Bødker snarest for at få gang i aftalen. 
Behandlingen af spørgsmålet gav i øvrigt anledning til foreløbige overvejelser 
det mulige behov for en udvidelse af unionens trænerstab. 
 
Der har også været kontakt med Leschly Tennis Foundation, som gerne vil 
benytte KH til træningssamlinger. Vi har lovet at vende tilbage, når en aftale 
med DTF er forhandlet på plads. 
 
Nyt fra Dansk Tennis Forbund: Da JT ikke var til stede, blev sager ikke omtalt. 
 
 
Eventuelt og næste møde:  
 
KS oplyste på forespørgsel, at unionen råder over tre forskellige konti i 
forbindelse med Cool Sport sponsoraftalen HK tilkendegav, at bestyrelsen må 
revurdere fordelingen og den bedst mulige anvendelse af disse midler. 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til den 17. maj 2022; mødested er 
endnu ikke fastlagt. 
 
 
 
Brøndby, 27. april 2022 
Kurt Søndergaard    
Referent 


