
 

 

Referat af Tennis Øst bestyrelsesmøde den 23. august 2022 kl. 17.30 i 
Idrættens Hus i Brøndby 
 
Tilstede: Henrik Klitvad (HK)  Mogens Jørgensen (MJ)  
  Poul Lundberg (PL)  Cathrine Riis (CR) 
  Kim Hansen (KH)  Kurt Søndergaard (KS)    
 
Afbud:  Joakim Thörring (JT) 
 
Beslutningssager: 
 
Bestyrelsens valg af ny ekstern økonomifunktion og ny ekstern turnerings-
funktion:  
MedlemsKontoret ved Ole Bolt overtager økonomifunktionen. Der mangler 
enkelte detaljer, inden aftalen kan underskrives inden månedens udgang.  
 
Thomas Rosenmejer overtager turneringsfunktionen, men har ikke mulighed 
for at påtage sig yderligere administrationsopgaver bortset fra enkelte 
udvalgte opgaver, bl.a. med padel.  
 
Der arbejdes nu med fastlæggelse af den resterende sekretariatsfunktion med 
henblik på en afklaring inden 1. oktober. 
 
Unionens fremtidige organisation:  
Punktet faldt bort, da det allerede er behandlet under foregående punkt. 
 
Bestyrelsens stillingtagen til en eventuel ny DTF/DGI kontingentstruktur:  
HK gennemgik en oversigt over de beløb, som DGI, herunder organisationens 
14 landsdelsforeninger, modtager for alle idrætsgrene, altså ikke kun tennis. 
Oversigten viste store tilskudsbeløb, som modtages fra Danske Spil, og for-
holdsvis lave kontingentindtægter – det blev oplyst, at DGI-medlemmer 
maksimalt kan komme til at betale 12.000 kr. i årligt kontingent. Under hen-
syn til, at det fortsat er helt uafklaret, hvilken model for samlet ny kontin-
gentstruktur, der vil blive fremlagt af DTF og DGI Tennis, giver det ingen 
mening på nuværende tidspunkt at fastlægge et forhandlingsmandat for TØ’s 
deltagelse i drøftelser herom. Arbejdet med et forhandlingsmandat sættes 
derfor på pause indtil videre. 
 
Status på bestyrelsens beslutning fra møde den 16. august vedrørende mandat 
til fortsat ’ny struktur’ for arbejdet vedrørende tennis-Danmark:  
TØ arbejder videre med sagen, der dog må forudses at have et langt tidsper-
spektiv. Der skal tilvejebringes større transparens i forhold til den samlede TØ-
bestyrelse, herunder udarbejdelse af et udførligt skriftligt grundlag om 
problemstillingen. Der tales ikke videre med eksterne parter, herunder de to 
andre unioner, før et sådant skriftligt grundlag er forelagt for, drøftet i og 
godkendt af TØ-bestyrelsen. 
 
Turneringtilskud:  
Sagen blev udsat til næste møde, da der fortsat ikke var fremlagt noget 
revideret oplæg. 



 

 

Brugerbetalingssatser for deltagelse i træningssamlinger:  
Satsen for træningssamlinger forhøjes fra 250 kr. til 275 kr. for hver spiller.  
MJ mente – henset til de satser, klubberne har godkendt for privattræning hos 
egne trænere, og til de satser, TØ har godkendt for sine pro-trænere - at 
timesatsen for TØ’s egen sportschef skal forhøjes fra 500 kr. til 800 kr. Endelig 
beslutning om satserne træffes på næste bestyrelsesmøde på grundlag af et 
skriftligt oplæg i Excel-format. 
 
KH oplyste, at TØ’s hjælpetrænere har ikke kunnet træne i sommerens løb, 
hvorfor flere træningssamlinger er blevet aflyst.  
 
KH oplyste i øvrigt, at TØ to dage før bestyrelsesmødet havde gennemført en 
padel træningssamling med meget stor succes ifølge deltagerne og trænerne.  
 
Plan for bestyrelsesmøder frem til næste ordinære generalforsamling:  
HK kommer til næste møde med oplæg til mødedatoer sammen med dato for 
TØ-generalforsamlingen i 2023. HK taler med DTF om, hvornår forbundets 
generalforsamling forventes afholdt. 
 
Sager til debat: 
 
Forespørgsel til SKAT angående privattræning i tennisklubber:  
Der forelå intet nyt fra forbundet. Sagen blev udsat til bestyrelsesmødet i 
september. 
 
Dialog om DTF revisionsinstruks:  
Der forelå endnu ikke noget svar fra DTF på TØ-formandens brev af 25. juni. 
Bestyrelsen noterede sig, at sagen heller ikke var på dagsordenen for dagens 
DTF-bestyrelsesmøde. Spørgsmålet om at rykke DTF for svar afventer til 
næste TØ-bestyrelsesmøde i september.  
 
Fastsættelse af dato for dialogmøde med klubberne i Tennis Øst:  
HK fremlægger på næste bestyrelsesmøde et forslag til mødedato en gang i 
starten af november måned. 
 
Dialogmøde med de bornholmske medlemsklubber:  
Der skal gennemføres 2-3 dagsmøder derovre hvor PL og KH tager afsted 
sammen og afholder møderne. 
 
Debatmøde med padel klubber:  
Sagen blev udsat til næste bestyrelsesmøde. 
 
Op- og nedrykningsregler i veteranholdturneringen: Bestyrelsen noterede sig 
med tilfredshed, at den nyordning, som DTF/DTV tidligere havde fastlagt for 
indeværende sæson, var blevet trukket tilbage efter protester fra klubberne, 
og først ville blive gennemført fra 2024. Der var i bestyrelsen enighed om at få 
drøftet og taget stilling til, om den påtænkte nyordning overhovedet var nogen 
god idé. 
 



 

 

Erfaring med kvinder i tennis:  
PL gennemgik sit udsendte oplæg, der måske kunne tages op også andre 
steder i Tennis Danmark og ikke kun i Rødovre. MJ rejste spørgsmål om, 
hvorvidt der var tale om en klubudviklingsopgave, som burde tages op og 
løses af DGI, jf. samarbejdsaftalen med DTF. 
 
Sager til orientering: 
 
Nyt fra kassereren:  
Det reviderede budget for 2022 viser et overskud på ca. 100 t.kr. Dertil 
kommer de ændringer, som er affødt af, at KH efter det delvise udlån til DTF 
vil få færre TØ-aktiviteter, hvilket vil give store besparelser/færre 
omkostninger. De 50 t.kr. i forbindelse med Bornholm bliver heller ikke til 
noget. På Lolland-Falster bliver det kun Nakskov, som TØ skal bruge penge på, 
og det vil blive mindre end de forudsatte 50 t.kr. Vi fortsætter dog med at 
budgettere det i 2023. 
 
Nyt fra sekretariatet:  
TØ’s lagerlokale hos Cool Sport i Køge lukker den 31. august, og der skal 
findes opbevaringsplads til regnskabsbilag for de sidste 5 år. KH meldte sig til 
at opbevare materialet. Det øvrige lagermateriale forsøges foræret væk eller 
kasseres. CR spørger en bekendt, om vedkommende vil købe det tunge 
pengeskab for jernprisen, alternativt hjælpe med bortskaffelsen. 
 
Berlingske Tennis Klub (17 aktive medlemmer) har udmeldt sig af unionen 
med virkning fra årsskiftet. En tilsvarende udmeldelse er modtaget fra 
Svogerslev Tennis Klub (119 aktive medlemmer). Unionen vil dermed have 
122 medlemmer fra årsskiftet. 
 
SM indbydelserne er udsendt og foreløbig har 21 tilmeldt sig. Fristen for 
tilmelding er den 3. oktober. 
 
Der spilles Åbne SM i skumtennis den 1.-2. oktober i Stenvadhallen i Farum. 
Opgaven er delegeret og TØ betaler et gebyr for hjælpen. Foreløbig er der 
tilmeldt 102 spillere. 
 
Unionsmesterskaberne i skumtennis holdes denne gang på Fyn. TØ afregner 
300 kr./timen til Frederik Hausner, der – for sidste gang – har påtaget sig at 
stå for udvælgelsen af spillere.  
 
KS kontakter Slagelse for at høre om deres forslag til ny timepris for baneleje. 
 
Bestyrelsen godkendte, at TØ betaler bornholmerne for de bolde, de har været 
nødt til at købe til bornholmsmesterskaberne, da TØ ikke selv kan skaffe bolde 
fra Cool Sport.  
 



 

 

Nyt om sportslige aktiviteter:  
Det blev oplyst, at der er kommet ansøgning fra Hillerød om tilskud til 3 
internationale turneringer for U12 piger og drenge. Klubben har ansøgt TØ og 
DTF sammen om 10 t.kr. for hver af de 3 turneringer.  
 
KH har tidligere lavet ’kvinde-tennis’ i AB med træning og det sociale og det vil 
han gerne gå videre med til foråret i Tennis Øst. Indendørs kan det nok blive 
svært at skaffe banetimer og dermed arrangementer.  
 
Nyt fra Dansk Tennis Forbund:  
JT havde kort før bestyrelsesmødet udsendt dagsordenen for dagens DTF-
bestyrelsesmøde til orientering. Bestyrelsen ønsker, at JT frem over uden 
ophold sender såvel dagsordener for som referater af DTF-bestyrelsens møder 
til orientering. I øvrigt intet nyt, da JT havde meldt afbud til bestyrelsesmødet. 
 
Opdateret eksekveringsark: Det blev konstateret, at DTF er ikke særligt aktive 
i forhold til at redigere og sætte nye opgaver på oversigten. MJ mente, at der 
ville kunne opnås en bedre overskuelighed ved ikke at månedsopdele aktivite-
terne. MJ blev opfordret til i givet fald at udarbejde forslag til en sådan 
justering. 
 
Eventuelt og næste møde:  
 
HK oplyste, at forbundets formand på et formandsmøde havde givet tilsagn om 
at foreslå en dato for et møde mellem unionsbestyrelserne og forbundets 
bestyrelse.  
 
HK oplyste, at han endnu ikke har modtaget bekræftelse fra HIK om datoen – 
27. oktober – for Kurt og Solveigs reception. 
 
MJ overvejer i samarbejde med KS, hvordan der på hjemmesiden kan laves et 
bedre og mere iøjnefaldende link til TØ’s nyhedsbreve. 
 
På næste bestyrelsesmøde drøftes det, hvordan TØ kan sikre en større 
udbredelse af sine nyhedsbreve, så det kommer frem til mange flere end de, 
der modtager det nu. KS drøfter forinden spørgsmålet med Thomas Hansen i 
DTF-sekretariatet. 
 
HK vil gerne sammen med 3 større medlemsklubber, f.eks. B.93, HIK, KB 
og/eller HRT forsøge at etablere et elitemiljø for U10 og/eller U12 på tværs af 
klubberne. Muligheden af og perspektiverne ved et sådant initiativ blev drøftet, 
herunder spørgsmål om inddragelse af forældrene og deres holdninger til 
børnenes tennisudvikling samt balancen mellem træning med trænere og 
træning på egen hånd med jævnaldrende. 
 
Næste ordinære bestyrelsesmøde er aftalt til den 13. september 2022.  
 
Brøndby, 30. august 2022 
Kurt Søndergaard 
Referent 


