
Beslutningsreferat af Ordinær generalforsamling i  

Københavns Tennis Union 

27. marts 2019, kl. 19.00 

 

1. Valg af dirigent: Jan Darfelt fra DIF blev enstemmigt valgt 
2. Valg af referent: Næstformand Henrik Klitvad blev enstemmigt valgt 
3. Bestyrelsens beretning: Den skriftlig beretningen var blevet fremsendt til unionens klubber, 

og på generalforsamlingen taget til efterretning. Derudover aflagte næstformand Henrik 
Klitvad mundtlig beretning. Efter de 2 beretninger var der enkelte spørgsmål til den 
kommende sammenlægning af KTU og SLTU, samt ikke mindst spørgsmål til processen for 
sammenlægningen. Næstformand Henrik Klitvad svarede på spørgsmål samt orienterede 
om den kommende politiske og juridiske proces. Hvis Tennis Øst bliver skrevet ind i DTF’s 
vedtægter den 16. marts, efter forbundets generalforsamling, så vil der være stiftende 
Tennis Øst generalforsamling i april måned. Skriftlig samt mundtlig beretning blev 
godkendt af forsamlingen med klapsalver. 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse: Regnskabet blev godkendt af 
forsamlingen med klapsalver 

5. Fastsættelse af kontingent for 2019: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 20,00 pr. 
medlem. Kontingent godkendt af forsamlingen med klapsalver. 

6. Indkommende forslag: Ingen forslag fremsendt fra klubberne til afstemning på 
generalforsamlingen. 

7. Valg af bestyrelse:  
1. Joakim Thörring genvalgt for perioden 2019 - 2020 
2. Karin Nielsen genvalgt for perioden 2019 - 2020 
3. Henrik Klitvad valgt for perioden 2018 – 2019 
4. Cathrine Ørbeck Riis valgt for perioden 2018 – 2019 
5. Kasserer, Patrick Ørngreen valgt for perioden 2018 – 2019 

8. Valg af revisor: Revisor Kerstin Gormsen genvalgt 
9. Eventuelt: Ingen kommentarer fra de fremmødte klubber. Næstformand takkede de 2 

afgående bestyrelsesmedlemmer Vibeke Samuelsen og Christoffer Johansen for deres 
indsats i KTU. Derudover takkede næstformanden den samlede bestyrelse for arbejdet i 
det forgangene år, samt dirigent Jan Darfelt for veludført generalforsamling. 
Generalforsamlingen sluttede kl. 19.29, hvorefter unionen var vært for en efterfølgende 
Dinner. 
 
 
 
Jan Darfelt, dirigent   Henrik Klitvad, næstformand 

 


