
Referat af den 24. november 2020 kl. 18 i HIK Tennis  
 
Tilstede: Martin Jørgensen (MJ  Henrik Klitvad (HK)   
  Poul Lundberg (PL)   Cathrine Riis (CR)   
  Joakim Thörring (JT)   Christian Eppers (CE)   
  Lise Christoffersen (LC) Kim Hansen (KH)   
  Kurt Søndergaard (KS)    
 
Beslutningssager: 
 
Yderligere personer til at lægge fakturaer og godkendelser i Netbank: Enighed om 
at finde et par personer mere til opgaverne og LC vil gerne kunne godkende og 
Solveig skal også kunne lægge fakturaer til betaling. 
 
Vedtægter skal omformuleres ifm. revision af regnskab: Tekstforslag principielt 
godkendt, hvilket betyder at unionens vedtægter skal ændres på den kommende 
generalforsamling.  
 
Bestyrelsens holdning til de 80 t.kr. vi har tilbageholdt ifm. hold ude: Det blev 
besluttet at tilbyde forbundet en 50/50 aftale i 2020, og at der snarest udarbejdes 
en skriftlig aftale om den fremtidige økonomiske fordelingsnøgle mellem union og 
forbund.  
 
Sager til debat: 
 
Første udkast til budget 2021: Der var enkelte spørgsmål og kommentarer. Vi 
arbejder videre med tallene. 
 
Bambusa projektet: På baggrund af Pouls oplæg, blev det besluttet at han tager 
kontakt til Carsten Lundsfryd fra forbundet og taler om hvordan vi kommer videre 
med en eventuel samlet aftale for DTF og unionen. 
 
Optimering af organisationsplan i hele dansk tennis: Bestyrelsen valgte at 
nedsætte en mindre ad-hoc gruppe bestående af JT og CE, som skal udarbejde et 
udkast til en eventuel ny politisk struktur. 
   
Hvordan optimeres kontaktfladen mellem unioner og DTF: Alle aftaler med 
klubber, forbund etc. skal ned på skrift.  
 
Sager til orientering: 
 
Økonomiudvalget: Er blevet nævnt under beslutningssager, så ikke yderligere. 
 
Turnerings- og spilleudvalget: Husk at være klar til de tre første weekends i 2021 
ifm. SM inde, vi vil gerne have flest mulige fra bestyrelsen til at dele præmier ud 
og ellers vise sig frem. Alle bedes melde tilbage til KS hvor de har været. Vi holder 
fast i maximalt 3 16-rækkers pr. årgang/køn. Vi vil ikke fremadrettet betale for 
banetimer til indendørs juniorhold.  
 
Kommunikationsudvalget: Vi skal snarest have lavet et nyt årshjul, og de enkelte 
udvalg fremkommer samtidig med udkast til kommunikations ønsker for de 
enkelte aktiviteter. Der er deadline til næste bestyrelsesmøde og det bliver lørdag 
den 9. januar 2021 i Ølstykke.  
 



Aktivitetsudvalg: findes ikke mere, så emner er nævnt under de andre punkter. 
 
Kørestolsudvalget: HK deltog for nyligt i Kørestolstennis Landsudvalgets 
generalforsamling i Brøndby. Her kom det frem at kørestolstennis i kommende 
fremtid vil blive underlagt DTF.  
 
Nyt fra DTF: Der har været et strategiseminar for at finde ud af hvilken retning 
man vil gå i samarbejdet med DIF.  
Der er stadig ikke enighed mellem Dansk Padel Forbund og padel i Dansk Tennis 
Forbund. 
 
 
Eventuelt og næste møde: 
 
Den 2.december får vi tilbagemelding fra en bilforhandler, om der kan laves en 
aftale med en leasing bil til Tennis Øst som kan anvendes af medarbejderstaben. 
Vi satser på et delvist sponsorat, fordelt mellem bilforhandleren og unionen.  
 
På næste bestyrelsesmøde forbereder vi generalforsamling 2021, som forventes 
afholdt i starten af marts måned. 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag 9. januar 2021 kl. 11 i Ølstykke tennishal. 
KS sørger for smørrebrød. 
 
 
 
Solrød Strand den 27. november 2020   
Kurt Søndergaard    
Referent 


