
Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2019 kl. 18 i Ølstykke Tennisklub 
 
Tilstede: Martin Jørgensen (MJ  Henrik Klitvad (HK)   
  Lise Christoffersen (LC) Cathrine Riis (CR) 
  Joakim Thörring (JT)  Kurt Søndergaard (KS)   
 
Afbud:  Christian Eppers (CE) og Anne Wiberg (AW) 
 
 
1. Samarbejde mellem TØ og Holte TK: 
Holte har sendt en mail ifm. deres 100 års jubilæum i 2021. De  vil gerne stå for 
SM finalerne ude 2020 og 2021. Det tager vi gerne imod og yder også et tilskud 
på 5 t.kr. pr år til det. 
De vil også gerne stå for vores juniorslutspil i 2020 og 2021, det er det der 
afvikles i september. Det afventer vi med, vil gerne have det et andet sted. Vi 
spørger Birkerød, samt Dragør.  
Og så vil de gerne have tilskud til et par turneringer. Vi undersøger i første 
omgang, hvad turneringerne indebærer. LC undersøger økonomien både på 
TennisPro og Tennis Europe, det som Holte har søgt til. 
Gennemfører de arrangementerne også hvis de ikke får tilskud? 
Måske vi skal give dem en underskudsgaranti i stedet. 
MJ mener det er forbundet som skal give støtte til elite turneringer. 
 
Spørge Øresund om de havde overskud på SM ude 2019.  
 
 
2. Møde med klubberne via Poul Lundberg: 
Der var et par artikler i TennisAvisen som opfordrede alle til at  melde sig til et 
møde, der blev afholdt på KB. MJ og HK deltog på vores vegne.  
Padelforbundet tager sig af en meget lille kreds af elitespillere. Tennisforbundet  
tager sig af de øvrige spillere, motionister og lettere øvede. Padelspillere tæller 
som tennisspillere i optællingen.  
Vi inviterer til padelseminar om info og mulighed for opklarende spørgsmål. Hvor 
og hvornår aftaler vi senere.  
Vejen frem er samling af idrætsgrene på samme sted, så der bliver en synergi-
effekt.  
Vi skal også arbejde videre med vores Vidensbank, det er umiddelbart en opgave 
for CE.  
 
 
3. Tennis Øst og DTF Lederakademi: 
Vi skal spørge forbundet om de vil stå for et Lederakademi. JT spørger dem, men 
ellers vil TØ overveje at arrangere det.  
 
 
4. Status på ad-hoc udvalg: 
Vi havde et godt møde med 12 deltagere fra 8 klubber. Der var ingen dagsorden, 
men bare fri tale og det var konstruktivt. Der blev lavet et spørgeskema som er 
udsendt og svarene skal være inde senest 11. oktober. Derefter evaluerer vi.  
Der blev også talt om individuelle turneringer og måden det skulle afvikles på.  
Vi vil gerne stå for turneringer med det nye Laver Cup system, det som vi kender 
fra TV. Det skal være for spillere i aldersgruppen 17-25 år. 
 
 
 



5. DTF vil skabe afklaring med unionerne, møde 24/10 kl. 17: 
Skal handle om hvem der skal lave hvad. Vi har modtaget afkrydsningsskema der 
skal udfyldes. Vi mener dog at det er kommet alt for sent ud, så vi foreslår at 
mødet udsættes. Det er alt for store ændringer det måske ender ud med, det skal 
gennemtænkes. Forbundet bedes komme med datoer efter den 1. december, så vi 
kan nå at tale om skemaet.  
 
 
6. Økonomi regnskab 2019: 
KS gennemgik budget 2019 sat op i mod forecast 2019, der viser nu et underskud 
på 300 t.kr. Fremadrettet skal vi have de fleste aktiviteter til at være omkost-
ningsneutrale, hvis det da ikke er nye aktiviteter vi gerne vil løbe i gang.  
 
 
7. Kontingent: 
HK gennemgik det vi havde talt om på mødet den 30. september, der havde dog 
været problemer med regnearket, så vi blev ikke færdige. Vi mødes meget snart 
igen, for at komme videre. Her taler vi også budget 2020. 
Vi skal overveje også at pristalsregulere kontingentet. 
JT vil gerne være med i udvalget.  
 
 
8. Klubbernes turneringsgebyr i TØ: 
Vi taler om det på det kommende bestyrelsesmøde. 
 
  
9. DTV turneringsreglement: 
Der er kommet udkast som vi er ved at gennemlæse, men grundlæggende er vi 
enige i det meste.  
 
 
10. Nyt om klubmødet: 
AW deltog ikke pga. sygdom.  
 
 
11. Eventuelt: 
Vi holder generalforsamling onsdag den 26. februar 2020.  
Alle skal huske at indsende kørselsafregninger og andre udlæg.  
Husk at forberede generalforsamlingen, beretninger etc. Vi laver én stor beretning 
som MJ tager sig af. 
Nyhedsbrev tager LC sig af. 
Alle skal have adgang til Instagram for at lægge billeder op fra stævner, KS giver 
alle adgang.  
Alle skal have adgang til Facebook så man kan lægge informationer op, MJ giver 
alle adgang. 
KS tager sig af hjemmesiden og opslag skal sendes til ham. 
Husk at vi har et stort kamera liggende, så der kan tages gode billeder.  
 
Nyt fra DTF: MJ undrer sig over hvorfor der er så mange lukkede punkter. MJ vil 
gerne have nogle succeshistorier fra DTF, der skal kommunikeres ud til os alle. 
F.eks. det med DGI samarbejdet. 
Klubudvikling skal sikkert overtages af DGI fra DTF. Så tager DGI sig ikke af eliten 
og turnering.  
Det mangler evaluering på forbundets ’Nationale seminarer’, er det givende eller 
tidsspille. I 2020 bliver det den 25. januar i Idrættens Hus i Brøndby. 



Vi arrangerer julefrokost for bestyrelsen med påhæng i Grøften, Tivoli den 29. 
november 2019 kl. 19.   
 
 
12. Næste møde: 
Næste møde bliver den 5. december 2019 i Brøndby, hvor vi også inviterer Emil 
Bødker fra forbundet. 
 
 
 

Brøndby den 14. oktober 2019   
Kurt Søndergaard   
Referent 


