
Referat af bestyrelsesmøde den 8. september 2020 kl. 18 i 
Ølstykke Tennisklub 
 
Tilstede: Martin Jørgensen (MJ  Henrik Klitvad (HK)   
  Joakim Thörring (JT)  Poul Lundberg (PL)   
  Lise Christoffersen (LC) Kurt Søndergaard (KS)   
 
Afbud:  Kim Hansen (KH), Cathrine Riis (CR) og Christian Eppers (CE) 
 
Beslutningssager: 
Skal vi dele opslag fra f.eks. DTF/DGI: Det gør vi gerne, hvis det ikke er noget 
som går ud over det aftalte med DTF. Det er Kommunikationsudvalget der 
siger god for eventuelle informationer der skal udsendes/offentliggøres af os.  
Peder Helmuth fra forbundets bestyrelse og Emil Bødker er ansvarlige og står 
på mål for materialet der udsendes.  
 
Sager til debat: 
Aktivitetsudvalgets oplæg blev gennemgået af PL, der handler om samarbejde. 
Det kunne bl.a. være et samlet oplæg om college- highscool tennis, som 
forbund og unioner kunne være sammen om. PL kunne invitere Emil Bødker til 
møde for at finde en afklaring og så ellers indkalde 8-10 personer der ved 
noget om emnet. PL vender tilbage efter at have talt med DTF og de andre 
unioner om der vil være noget at arbejde videre med.  
 
Hvilke aktiviteter/temaer vi skal gå ind i, kan vi tale om på et senere 
bestyrelsesmøde.  
 
DTF-generalforsamling 20/9, hvem deltager: MJ, PL, og KS deltager, alle som 
klubpersoner. JT som DTF bestyrelsesmedlem. 
 
DGI medlemskab for at kunne spille holdturnering: ifølge DTF er alle klubber 
der ikke er medlem af DGI, blevet spurgt og opfordret til at melde sig ind i 
DGI. Nogle er også blevet prikket på skulderen omkring indmeldelse.  
Der er 20 nye indmeldelser i DTF og 10 i DGI på landsplan. Den eneste nye i 
Tennis Øst er Fårevejle, men vi har ikke hørt officielt fra dem endnu.  
 
Vi skal lave dokument der udsendes, om at man skal være medlem af begge 
forbund for at kunne deltage i vores aktiviteter, også holdturneringen.  
Måske skal aftalen med mellem DTF og DGI også på hjemmesiden. 
 
Diverse lodtrækninger gennemføres først når alle de tilmeldte klubber er blevet 
godkendt for at have et medlemskab af både DTF og DGI. 
 
Sager til orientering: 
Økonomi: HK gennemgik tallene og forecastet viser et underskud på 195 t.kr. 
for 2020.  
Vi tilbagefører omkostningerne fra træningssamlingerne på Bornholm, 
Lolland/Falster og Haslev til udviklingsinitiativer. 
Individuel skumtennis, som arrangeres sammen med DGI, viser et underskud 
45 t.kr., vi vil gerne have at det løber rundt og ikke giver underskud. Men der 
er allerede ændringer fra den kommende sæson, bl.a. er deltagergebyret sat 
op med 20%, indtægter og omkostninger deles lige, og kun én turneringsleder 



pr. stævne. Vi får 500 kr. ekstra pr. stævne, hvis der er mere end 75 
deltagere.  
 
JT taler med forbundet om indtægterne fra de divisions- og Liga hold, der 
inden den holdstruktur hørte til unionen, men som DTF nu planlægger for og 
styrer. Men aftalen var at Tennis Øst skulle have deltagergebyret for disse 
hold. Hvornår får Tennis Øst pengene udbetalt? Der skal laves en skriftlig 
aftale med DTF for årene frem. 
 
Hvad skal det koste at deltage på træningssamlinger? Alle omkostninger skal 
med så vi kan finde en kostpris, og så må bestyrelsen vælge hvor meget 
deltagergebyret skal være.  
 
Der er/bliver brugt mange penge på kørsel, mest pga. af Kims ansættelse og 
en del kørsel til klubber og træningssteder. Muligvis kan vi finde en sponsor til 
en bil og HK har opgaven. 
 
Der skal inden så længe udarbejdes et budget for 2021, så vi er på forkant.  
 
Turnerings- og spilleudvalget: 
MJ gennemgik bl.a. SM ude i Dragør, ærgerligt at DTF havde arrangeret andre 
turneringer på samme tid og bl.a. selv deltog i et stort arrangement i Farum. 
 
Vi arbejder på at lave individuelt ”SM Open” for seniorer og veteraner fra TØ, 
JTU, FTU og gerne udlandet hvis muligt. Hvis der på sigt kan findes en 
sponsor, så vil TØ sikre større præmier i mesterrækkerne. SM Open skal 
allerede være fra og med SM inde 2021.   
 
Kommunikation: 
LC fortalte om arbejdet med Nyhedsbrevet men alt skulle være på plads nu og 
kan snarest udsendes. 
 
LC har også fået tilbud på bl.a. gummibannere, beachflag, roll-ups og fotovæg, 
til særdeles gode priser. Vi skal signalere. LC kommer med forslag til hvad der 
skal stå på materialet.  
 
Aktivitetsudvalg: 
Det anbefales at nedlægge udvalget og PL og JT indtræder i Turnerings- og 
spilleudvalget. 
 
Forretningsudvalg: 
HK har været til DM i kørestolstennis i Allerød og overrække medaljer. 
 
HK foreslår at nedsætte en kørestolstennis udvalg under Tennis Øst, hvor han 
selv indtræder. HK håber at det vil være muligt at får tidligere formand for 
kørestolstennis udvalget Jørgen Warberg med i arbejdet. HK kontakter Jørgen. 
 
HK har haft møde med HKH Kronprinsens Hof.  
HK’s præsentation til sponsorer blev gennemgået og godkendt. Præsentationen 
lægges snarest muligt på unionens hjemmesiden. Præsentationen skal 
anvendes til mulige sponsor emner til Tennis Øst. Alle i og uden for bestyrelsen 
må meget gerne vende tilbage med mulige sponsoremner, og altid gerne med 
et navn og telefonnr. Det kan overvejes at nedsætte et sponsorudvalg 



  
Efter indstilling fra forretningsudvalget blev det besluttet at indføre et Tennis 
Øst legat for kan uddeles til enkeltpersoner eller klubber. Retningslinjer for 
legatet udarbejdes snarest muligt, og det forventes at det første leget uddeles 
i 2021. Legatet kan ikke søges, men alene tildeles af Tennis Øst bestyrelse. 
 
Nyt fra DTF: 
JT oplyste at der ikke var noget nyt fra DTF 
 
Eventuelt og næste møde: 
Der er fællesmøde med de andre unioner og DTF den 31. oktober. 
 
Turneringsudvalget holder snart møde med DTV bl.a. om reglementer.  
 
Et eventuelt gaveregulativ udfases, og vi tager det fra sag til sag. 
 
Juniorslutspil ude 2021, skal det være i Birkerød igen?  
 
Vidensbank under DTF er vist noget af ældre dato, men ifølge JT så skal den 
nedlægges på forbundets hjemmeside. JT mener ikke TØ skal lave det, det må 
være forbundets opgave. 
 
Deling af arbejdsopgaver med de andre unioner, så KS hjælper de andre 
unioner, det arbejdes der stadig på. 
 
Henrik Thorsøe fra forbundet mener vi skal have samme bold- og tøjsponsor, 
men det skal vi overveje om det også er en god ide.  
 
Kunne Cool Sport  A/S lave en skipakke til vores medlemmer. KS taler med 
dem om det. 
 
Vi skal have et informationsmøde med klubberne og meget gerne inden nytår 
2020.  
 
MJ skal snarest holde møde med et firma der opsætter Infoskærme, hvor 
selskabet skal have den ene halvdel af skærmen ’som betaling’ og den anden 
halvdel styrer klubben selv. 
 
På næste bestyrelsesmøde har vi et punkt om nuværende og fremtidige 
opgave fordelinger 
 
Hvad Tennis Øst skal tage sig af, det skal vi tale om på det kommende møde. 
 
Næste møde bliver den 22. oktober 2020 kl. 18 i Rødovre på Rødovregård.  
 
Solrød Strand den 9. september 2020   
Kurt Søndergaard    
Referent 


