
Referat af den 9. januar 2021 kl. 11 på TEAMS  
 
Tilstede: Martin Jørgensen (MJ  Henrik Klitvad (HK)   
  Poul Lundberg (PL)   Joakim Thörring (JT)   
  Christian Eppers (CE)  Lise Christoffersen (LC)  
  Kurt Søndergaard (KS)    
 
Afbud: Cathrine Riis (CR) 
 
Beslutningssager: 
 
Ingen sager til beslutning.  
 
 
Sager til debat: 
 
Andet udkast til budget 2021: Budgettet blev gennemgået og mere eller mindre 
alle poster kigget på. 
Vi skal snarest have afklaret betalingen af de 80 t.kr. til/fra forbundet omkring 
hold ude og de hold der spiller division og Liga. Vi har foreslået 50/50 men der er 
ikke indgået aftale endnu med DTF. Joakim vender tilbage i den kommende uge 
omkring hvilket tal forbundet har som indtægt i deres budget 2021. Vi fjerner 25 
t.kr. fra indtægterne til hold ude, som måske skal gå til DTV for 1. divisionerne i 
veteranrækkerne. Det forelagte budget 2021 godkendt. 
 
Godkendelse af regninger i Netbank v/MJ: vi behandler regninger som vi hele 
tiden har gjort.  
 
TØ generalforsamling og dato: vi afventer nyt fra DIF om mulighederne, men det 
har nok lange udsigter. 
 
Bambusa projektet: DTF tror stadig på projektet men Carsten Lundsfryd er ikke 
ansat mere i forbundet, hans aftale med dem er udløbet. Vi forsætter med Emil 
Bødker som ansvarlig. 
 
Elitebegrebet: PL viste power-point om muligheder og hvad der giver mening. 
Ifølge MJ kommer der meget snart nye anbefalinger eller restriktioner, så de kan 
blive opdateret.  
 
 
Sager til orientering: 
 
Økonomiudvalget: der er ikke yderligere punkter til dette punkt, men er Lise i 
gang med nye/ændrede arbejdsbeskrivelser for alle medarbejdere. 
 
Turnerings- og spilleudvalget: ingen yderligere punkter, men Solveig og Kurt er nu 
også hjemsendt, Kurt får dog en fast ugentlig arbejdsdag om onsdagen. 
 
Kommunikationsudvalget: udvalget mødes på et tidspunkt, men ellers er der ikke 
yderligere. Vi skal blive enige om hvem der skriver indlæg og sender til KS, der 
videresender til klubber og hjemmeside. 
 
Kørestolsudvalget: ikke yderligere til dette. 
 



Nyt fra DTF: generalforsamlingen 3/1 2021 for 2020 er udsat. Måske 2021 skal 
afholdes samtidig med generalforsamling 2020, men det er ikke afklaret endnu. 
Sponsoraftale om levering af bolde og tøj er på plads inden for den næste måned. 
Der er indgået sponsoraftale med Sport-Live om at vise tennis på TV, hold og 
individuelle turneringer.  
Der er ansat ny ungdomslandstræner og det blev Jakob Holst. 
Årsregnskabet for 2020 bliver positivt. 
 
 
Eventuelt og næste møde: 
 
Næste møde er aftalt til den 11. februar. Afviklingsformen finder vi ud af senere. 
 
 
 
Solrød Strand den 20. januar 2021 
Kurt Søndergaard    
Referent 


