
Referat af den 24. marts 2021 kl. 18 på TEAMS  
 
Tilstede: Martin Jørgensen (MJ)  Henrik Klitvad (HK)   
  Cathrine Riis (CR)   Joakim Thörring (JT)   
  Kim Hansen (KH)  Kurt Søndergaard (KS)    
 
Afbud:  Poul Lundberg (PL), Christian Eppers (CE) og Lise Christoffersen (LC) 
 
Beslutningssager: 
 
Ingen sager. 
 
Sager til debat: 
 
TØ generalforsamling 2021: Så snart forsamlingsforbuddet bortfalder indkaldes 
der til generalforsamling.  
 
Kassererposten: Da LC har annonceret sin afgang fra bestyrelsen ved den 
kommende generalforsamling, så indstiller bestyrelsen PL til den ledige post.  
 
Vedtægtsændringer: HK udarbejder udkast til vedtægtsændringer. 
 
Sager til orientering: 
 
Økonomiudvalget: Efter afholdt generalforsamling, overvejes det at finde ny 
ekstern revisor til unionen.  
KS kommer med udkast til corona pulje ansøgninger, fristen for indsendelse er 26. 
marts kl. 12. 
 
Turnerings- og spilleudvalget: Fristen er slut for hold tilmelding og nu går 
sekretariatet i gang med planlægning af turneringen.  
KH skal oplæres i brugen af Tournament Software samt Planneren. Det er 
besluttet at unionen tilbagebetaler 50% af deltagergebyret ifm. indendørs hold-
turneringen som er aflyst grundet myndighedernes beslutning i forlængelse af 
Corona situationen. 
 
Kommunikationsudvalget: Ikke noget nyt 
 
Kørestolstennisudvalget: Unionen har stillet KH til rådighed i forhold World Team 
Cup holdets tur til Portugal i maj måned. KH’s omkostninger betales af Parasport 
Danmark. 
 
Nyt fra DTF: JT orienterede om at Dansk Padel Forbunds formand og DTF’s 
formand er i dialog om et eventuelt fremtidigt samarbejde. DIF er med på 
sidelinjen! 
  
Forbundet er i gang med at udarbejde fem nye strategiske spor for forbundet, til 
godkendelse hos DIF som normalt også bakker op Økonomisk. 
 
HK bad JT om at gå videre til forbundet med forsikringsdelen ifm. de klubber nye 
DGI klubber der er gratis medlem i de første 2 år og hvem der skal betale for det 
forsikringsudgiften som er obligatorisk. 
  



DTF arbejder på et udkast til ny kontingentstruktur for forbundet. Det er alene 
forbundets kontingent som ønskes ændret, unionerne har deres egen 
kontingentstruktur som der ikke ændres ved!   
 
 
Eventuelt og næste møde:  
 
JT og HK udarbejder forslag til ny struktur for dansk tennis 
 
KH har sørget for baner i Fredensborg Tennisklub medio april på deres nye Red 
Plus baner, så der vil snart blive udbudt diverse træningstilbud.  
 
Den nye Tennis Øst bil som til dagligt skal have til huse på parkeringspladsen ved 
Idrættens Hus, forventes leveret lige efter påske! 
 
I forbindelse med indgåelsen af partneraftale med Codan, henstilles det til at 
bestyrelsesmedlemmerne fremsender oplysning til Bibi hos Codan på mail 
bis@codan.dk så deres assurandør kan starte op på at kontakte alle klubberne 
under unionen. 
 
Næste møde er den 20. april i Idrættens Hus kl. 18 og ellers virtuelt. 
 
 
Solrød Strand den 25. marts 2021 
Kurt Søndergaard    
Referent 


