
Referat af Tennis Øst bestyrelsesmøde den 17. maj 2022 kl. 
17.30 i Idrættens Hus i Brøndby 
 
Tilstede: Henrik Klitvad (HK)  Mogens Jørgensen (MJ)  
  Joakim Thörring (JT)  Cathrine Riis (CR) 
  Kim Hansen (KH)  Kurt Søndergaard (KS)    
 
Afbud:  Poul Lundberg (PL) 
 
Beslutningssager: 
 
Blåkilde holder 50-års jubilæum 18. juni: HK tager gerne afsted og vi giver en 
kasse bolde.  
 
Præstø holder 100-års jubilæum 11. juni: HK tager gerne derned og vi giver en 
kasse bolde. 
 
Træning for tidligere og nuværende kvindelige collegespillere: Pernille Svarre 
har forespurgt, det har tidligere kun været noget for herrespillere. KH kontak-
ter Pernille Svarre og taler med hende om, hvad det er, de ønsker. Vi vil gerne 
bakke op om det, men det vil blive udbudt som en almindelig træningssamling 
og mod betaling.  
 
Ansøgning fra Hillerød Tennisklub om tilskud til turneringer: JT lovede at 
komme med det tidligere lovede oplæg hurtigst muligt, så vi kan behandle 
ansøgningen og også være klar til eventuelt kommende ansøgninger. 
 
Elite og Talent aftale med DTF: det fremsendte skriftlige udkast til samarbejds-
aftale blev gennemgået af HK. KH er villig til at indgå i aftalen, der betyder at 
han fremadrettet skal bruge 60% af sin arbejdstid på DTF-arbejde. Aftalen må 
dog ikke gå ud over TØ’s egne produkter. Vi bliver derfor nødt til at have en 
substitut til at klare noget af det KH ikke selv kan klare. KH har 4-5 kandidater 
og vil skulle styre de nye trænere. Der var tilslutning i bestyrelsen til at indgå 
aftalen. 
 
Kvindetennis: HK har holdt virtuelt møde med de andre unioner og bl.a. Agi 
Szocska fra Fyn om et eventuelt samarbejde. Vi har umiddelbart svært ved at 
se behovet og melder pas.  
 
Sager til debat: 
 
DTF/DTV har udsendt mail om at de overtager 1. og 2. division i veteran-
rækkerne udendørs fra 2023: Det er ikke korrekt, at der foreligger en aftale 
herom. Vi må bede om noget nærmere på skrift. Der vil også være et 
udestående spørgsmål om, hvem der skal have provenuet for de klubber, der 
eventuelt overflyttes til DTF. CA og KS udarbejder sammen et svarbrev.  
 
Dialogmødet på Lolland-Falster: HK betegnede mødet som meget positivt. 
Halvdelen af medlemsklubberne var mødt frem sammen med HK og Emil 
Bødker fra DTF. Klubbernes ønsker til aktiviteter omfattede træningssamlinger, 
samlinger for deres trænere samt tilskud til en lokal turnering.  
 



Opsigelser fra Solveig og Kurt: har ultimo april afleveret deres skriftlige 
opsigelser til HK og fratræder ultimo oktober. 
 
Eksekveringsark: Der var ingen bemærkninger til det opdaterede ark. 
 
Proces vedrørende sekretariatsfunktion og bemanding efter udgangen af 
oktober måned: Sagen tages op på et senere tidspunkt, herunder spørgsmålet 
om den fremtidige varetagelse og tilrettelæggelse af sekretariatets funktioner. 
 
Forhandlingsmandat for videre drøftelser om ny DTF/DGI kontingentstruktur: 
JT oplyste, at der ikke er nogen udvikling i forbundets forhandlinger med DGI, 
som – til frustration for forbundet – tilsyneladende ikke er indstillet på at 
medvirke til at skabe fremdrift i sagen. Henrik Thorsøe tager det nu op på 
højeste niveau med DGI. JT lovede snarest – i dialog med MJ – at komme med 
det lovede oplæg til forhandlingsmandat for TØ. 
 
Status vedrørende privattræning i medlemsklubberne i relation til SKAT: JT 
oplyste, at forbundets direktør har rejst spørgsmålet over for DIF. Der var 
fortsat enighed om, at en afklaring er vigtig af hensyn til medlemsklubberne. 
En mulighed er fortsat, at TØ selv rejser problemet over for skattemyndig-
hederne med henblik på at få tilvejebragt en bindende udtalelse. Med henblik 
på at fremme processen udarbejder MJ et udkast til en skriftlig forespørgsel, 
som – inden afsendelse – forelægges for forbundet med henblik på en 
tilslutning til, at sagen rejses af TØ. 
 
Status vedrørende DTF’s kommende revisionsinstruks: MJ henviste til sin 
udsendte gennemgang af den hidtidige dialog med forbundets formand, senest 
to spørgsmål til formanden, som MJ havde sendt for snart to uger siden, men 
som fortsat ikke var besvaret. MJ ville nu rykke for svar. JT tilkendegav, at der 
vist var gået princip i sagen, idet forbundet bestyrelse fortsat mente, at man 
selv kunne implementere revisionsinstruksen uden involvering af generalfor-
samlingen, hvilket var blevet trykprøvet hos DIF’s jurister. 
 
Opgavefordeling i bestyrelsen: Der var ikke kommentarer til det oplæg, som 
MJ tidligere har udsendt, og som dermed blev godkendt. 
 
Sager til orientering: 
 
Nyt fra kassereren: PL havde meldt afbud. KS gennemgik kort de af 
kassereren udsendte bilag, herunder det igangværende arbejde med 
fastlæggelse af kvartalsvise, økonomiske nøgletal til bestyrelsen. 
 
Der er kommet en henvendelse fra Holbæk Tennis og Padel Klub, som er 
utilfredse med kontingentopkrævningen og på egen hånd har reduceret deres 
kontingentbetaling med ca. 10 t.kr. i forhold til den fremsendte faktura. 
Klubben henviser til, at de har et flertal af medlemmer, som udelukkende er 
padelspillere, og at TØ ikke har nogen padelaktiviteter. Der var enighed om, at 
en medlemsklub ikke på den måde egenhændigt kan ændre i deres kontingent, 
og at der i øvrigt er en tradition i dansk tennis for solidaritet i den forstand, at 
alle medlemsklubber bidrager med deres kontingenter til finansieringen af 
unions- og forbundsaktiviteter, uanset at ikke alle har fuld gavn af eller behov 
for alle aktiviteter. Der udarbejdes et skriftligt svar til klubben i overens-



stemmelse hermed. Med hensyn til padel i TØ-regi oplyste KH, at han er villig 
til at tage en padel træner uddannelse og så efterfølgende lave nogle padel 
træningssamlinger. 
 
Nyt fra sekretariatet: Næste nyhedsbrev fra TØ kommer primo august og 
derefter et i forbindelse med jul/nytår. 
TØ-bilen bliver afleveret ultimo maj. 
I befordringsgodtgørelsen er der ny km-sats på 3,70 kr. 
Hvem kommer og uddeler præmier i Dragør den 4-5. juni, hvor der er 
finalestævne? 
Unionen bliver umiddelbart tilbudt 2 sæt Wimbledon billetter. Vi hører tidligst 
herom fra DTF om 14 dage. Vi bestemmer ikke selv datoerne. JT bliver 
akkrediteret af DTF med billetter til 3 dage. MJ vil gerne købe et sæt, og PL 
bliver spurgt, om han også gerne vil have et sæt. 
 
Nyt om sportslige aktiviteter: KH oplyste, at det kører rigtig godt med 
træningssamlingerne, herunder at der er flere klubber, der har forespurgt på 
samlinger i klubben. MJ oplyste, at det første i arbejdet med en samlet 
redegørelse for TØ træningsaktiviteten vil være at få formuleret idégrundlaget. 
 
Nyt fra Dansk Tennis Forbund: JT har deltaget i flere møder bl.a. en ekstraor-
dinær generalforsamling hos ITF, hvor man skulle godkende udelukkelse af et 
par lande, og hvor man drøftede padel – lidt parallelt med diskussionen i 
Danmark. 
World Tennis Number (WTN) bliver startet op fra den 24. maj. 
Der er lavet et samarbejde med Mary-fonden, hvor forbundet over 3 år vil 
modtage tilskud til kampagner mod mobning. 
 
Eventuelt og næste møde:  
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til den 14. juni 2022 i Brøndby.  
 
 
 
Brøndby, 24. maj 2022 
Kurt Søndergaard    
Referent 


