
Referat af Tennis Øst bestyrelsesmøde den 14. juni 2022 kl. 
17.30 i Idrættens Hus i Brøndby 
 
Tilstede: Henrik Klitvad (HK)  Mogens Jørgensen (MJ)  
  Poul Lundberg (PL)  Cathrine Riis (CR) 
  Joakim Thörring (JT)  Kim Hansen (KH) 
  Kurt Søndergaard (KS)    
 
Beslutningssager: 
 
Privattræning og SKAT: Bestyrelsen godkendte brevudkastet fra MJ. 
Brevudkastet forelægges nu for DTF-direktøren med henblik på at få grønt lys 
til, at sagen tages op over for skattemyndighederne af TØ. 
 
Revideret Code of Conduct: I udkastet til en revideret CoC er der justeret lidt i 
opsætningen og ordlyden, ligesom enkelte dele er udgået, herunder 
tilkendegivelsen om, at TØ lægger bestyrelsesmødedagsordener på 
hjemmesiden. Udkastet blev godkendt og lægges nu på hjemmesiden. 
 
Udkast til regelsæt og retningslinjer vedr. turneringstilskud/underskudsgaranti 
fra unionen: JT gennemgik og fik tilslutning til sit oplæg, der dog også skal 
kunne rumme padelturneringer, hvorfor ordet ”tennis” i overskriften skal udgå. 
Der var i øvrigt enighed om, at det fortsat er bestyrelsen, der beslutter, hvilke 
klubber der skal have tilskud – klubberne kan ikke regne med, at der 
automatisk gives tilskud til en turnering, som har lighedspunkter med en 
anden turnering, som tidligere har fået tilskud.  
JT fremsender et revideret udkast, som skal lægges på hjemmesiden og 
omtales i et nyhedsbrev med et par gode eksempler på støttebevillinger. 
Fristen for indgivelse af støtteansøgninger er stadig 2 måneder, så der gives 
nu afslag til en aktuel ansøgning fra Hillerød.  
 
Sager til debat: 
 
Padel tennis: Klubber, der har både padel og tennis på programmet, skal have 
et svar på, hvad vi vil udbyde for dem. Det blev aftalt, at der holdes et debat-
møde med disse – formentlig 20-25 klubber – for at diskutere, hvor vi står, og 
hvad klubberne ønsker af unionen.  
Der var enighed om, at TØ skal udskyde eventuelle overvejelser om vedtægts-
ændringer vedrørende padel, herunder spørgsmål om eventuel navneændring, 
indtil der foreligger en afklaring af de tilsvarende spørgsmål i regi af Dansk 
Tennis Forbund. 
 
Redegørelse om forventet aktivitetsniveau for træningssamlinger: Prisen pr. 
deltagende spiller til de almindelige samlinger er sat op uden at interessen for 
tilmelding er reduceret. 
Så længe det løber rundt økonomisk, er det i orden at benytte såkaldte 
koryfæ-trænere, og TØ fortsætter med afregningerne til disse trænere, som 
unionen har gjort hele tiden, men der skal til næste bestyrelsesmøde foreligge 
et oplæg til beslutning om fire alternative afregningsformer.  
 
Forhandlingsmandat for videre drøftelser om ny DTF/DGI kontingentstruktur: 
JT har fremsendt udkast til brev til DTF om organisering af det videre forløb. 



Det blev aftalt, at det af brevet tillige skal fremgå, at der løbende bør udarbej-
des godkendte konklusionsreferater af drøftelserne for frem over at undgå 
uenigheder om, hvad der i forhandlingsforløbet er aftalt hvornår. TØ afsender 
snarest brevet til DTF.  
Der var enighed om, at det i de videre drøftelser vil være en forudsætning for 
TØ, at der ikke bliver tale om nogen kontingentstigning samlet set, og at TØ 
fortsat skal have det, unionen skal have. 
 
Dialog om DTF’s revisionsinstruks: MJ henviste til sin udsendte redegørelse om 
forløbet af dialogen med Thorsøe og motiverede sit udkast til brev fra HK til 
Thorsøe i forlængelse af, at denne i dialogen har stillet sig helt afvisende over 
for at imødekomme ønskerne fra Tennis Øst om åbenhed og om besvarelse af 
spørgsmål. Det blev aftalt, at HK i fortrolig form sender brevudkastet til 
Thorsøe som grundlag for en drøftelse mellem de to formænd. Der var enighed 
om, at HK formelt afsender brevet, hvis Thorsøe ikke ved formandsmødet 
imødekommer Tennis Øst. 
 
Sager til orientering: 
 
Nyt fra kassereren: PL gennemgik de fremsendte nøgletal, tallene for de sidste 
par år er pga. corona ikke umiddelbart sammenlignelige. PL ser meget gerne 
at der ikke skal laves nøgletal pr. måned/kvartal, da det er et stort arbejde.  
Månedsrapporten pr. 31. maj viser afvigelser på enkelte områder bl.a. SM ude 
og juniorholdturnering, der giver færre indtægter. Men TØ får også flere 
kontingentindtægter.  
Unionen skal på sigt overveje, hvordan formuen skal forvaltes.  
HK’s budget forventes at blive 10 t.kr. højere for hele året, der er allerede 
brugt 12 t.kr. 
 
Nyt fra sekretariatet: angående veteran hold så fortsætter vi med 2. division 
og nedefter i TØ regi udendørs. Indendørs bliver det nok, som det altid har 
været. 
Angående billetter til Wimbledon har Henrik Maris fra DTF’s bestyrelse 
kontaktet Mogens Jørgensen direkte.  
Afbud til SM ude 2022: 9 stykker U10, 50 stykker U12-U18, 26 stykker 
seniorer, 18 stykker veteraner. I alt 103 w.o. ud af 927 programlagte kampe 
svarende til 11 procent. 
Der er sendt faktura på det kontantbeløb, vi skal have fra Cool Sport ifølge 
sponsoraftalen. 
Der er debitorer for i alt 73 t.kr., hvoraf Birkerød skylder de 63 t.kr.  
Der er bestilt 20 eksemplarer af bogen om Frederik Løchte Nielsen, så 
bestyrelsen kan få én hver og en portion kan gemmes til gaver. 
Materiale til august Nyhedsbrevet skal Thomas Hansen have senest den 3. 
august, men gennem KS. Nyhedsbrevet udsendes den 4. august. Billeder 
modtages meget gerne. 
Holbæk Tennis og Padel Klub har indbetalt sit udestående i forbindelse med 
kontingentopkrævningen 2022, hvor klubben oprindelig havde fratrukket ca. 
11 t.kr. i forhold til den fremsendte faktura. 
 
Nyt om sportslige aktiviteter: Intet yderligere udover det der allerede er sagt 
under andre punkter. 
 



Nyt fra Dansk Tennis Forbund: JT oplyste, at der var mange afbud til dagens 
bestyrelsesmøde, som derfor var blevet ændret til et Teams-møde. JT lovede 
frem over at rundsende DTF-bestyrelsesmødedagsordener til forhånds-
orientering af TØ-bestyrelsesmedlemmerne. 
 
Nyt om Codan: Aftalen udløber med årets udgang, der er kun indgået én aftale 
og det er med Tennis Øst. 
  
Dialogmøde Bornholm: HK tager derover til august for at holde møde med 
øens fem tennisklubber og håber at Emil Bødker vil tage med. 
Vi kommer ikke til at bruge 50 t.kr. på Bornholm Open i år, som der ellers er 
afsat. 
 
Eventuelt og næste møde:  
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til den 16. august 2022.  
 
 
Brøndby, 16. juni 2022 
Kurt Søndergaard    
Referent 


