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REFERAT 

af 

Københavns Tennis Unions generalforsamling afholdt torsdag den 24. februar 2011 kl. 19:00 på Arbejdernes 

Tennis Klubs anlæg, Genforeningspladsen 54, 2400 København NV. 

Fra bestyrelsen var følgende til stede: 

Næstformand og kasserer Birthe Andersen, seniorformand Jesper Bjarnholt, ungdomsformand Merethe Chri-

stensen, samt Søren Højberg, Karina Sall Nielsen og Karin Nielsen. 

 

Ud over de klubrelaterede var KTU’s revisor Oddbjørn Unset og formanden for Dansk Tennis forbund Henrik 

Klitvad til stede. 

 

1. Valg af dirigent: 

Henning Poulsen, ATK, foreslået af bestyrelsen som dirigent, og han blev enstemmigt valgt. 

Henning Poulsen konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 

Henning Poulsen oplyste, at formanden Boris Michailoff desværre ikke kunne være til stede grundet syg-

dom.  

 

Dirigenten konstaterede, at følgende klubber var repræsenteret på generalforsamlingen: 

ATK, B.93, KFUM, NTK-Amager, Vanløse, BT, KTK og HIK. 

 

2. Formanden aflægger beretning: 

Jesper Bjarnholt læste Boris Michailoffs beretning op. 

 

Beretningen blev godkendt uden kommentarer, men i tilknytning til beretningen redegjorde Henrik Klit-

vad for den ændrede opgørelse af medlemsregistreringen og for medlemssituationen i DTF. Der var en 

forventning om, at medlemstallet ville stige med ca. 1.000 nye medlemmer. 

 

3. Udvalgsformændene aflægger beretning (UU, SU og UTU): 

UU ved Merethe Christensen 

Merethe redegjorde for SEB turneringen og KTU’s ungdomsmesterskaber. 

 

Carsten Quistgaard, NTK-Amager, spurgte, om finaledagen for KM udendørs lå fast, og fik oplyst, at 

det gjorde den. Finalen afholdes mandag den 13. juni 2011 (2. pinsedag). 

 

Andreas P. Hansen, KFUM, spurgte, om man inden for KM-terminen som arrangerende klub selv kun-

ne vælge spilledatoer. Merethe svarede hertil, at det kunne man godt, bortset fra semi- og finaledatoerne. 

 

Beretningen blev godkendt, og i forlængelse af denne overrakte Merethe KTU’s ungdomslederpris til Bo 

Mortensen, B.93, for hans iderige, kreative og igangsættende arbejde i KTU- og klubregi. 

 

SU ved Jesper Bjarnholt 

Jesper nævnte, at der ikke havde været nogle arrangementer. 
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UTU’s beretning 

Der var ingen beretning. 

 

Udvalgsberetningerne blev godkendt uden bemærkninger. 

 

4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne år: 

Birthe forelagde regnskabet med enkelte bemærkninger hertil, og omtalte, at det under hensyn til det 

konstaterede underskud må forventes, at unionen ved næste generalforsamling vil komme med forslag til 

forhøjelse af kontingentet. 

 

Andreas Hansen, KFUM, spurgte, om unionen påregner et underskud næste år (2011). Hertil svarede 

Birthe, at det gør vi, da vi gerne vil give tilskud til aktiviteter, og at vi godt kan tære lidt for formuen, 

men vi skal ikke bruge den hele. 

 

Jens Kampmann, Vanløse, mente, at underskuddet måske kunne skyldes et strukturelt problem. 

 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

5. Fastsættelse af kontingent på grundlag af budget, der blev forelagt til orientering: 

Birthe foreslog, at kontingentet for 2011 uforandret bliver kr. 15,00 pr. medlem. 

 

Erik Nielsen, KFUM, spurgte, hvor meget kontingentet skulle sættes op for at skabe balance. Birthe sva-

rede hertil, at det formentlig lå i et niveau på kr. 5,00, men at hun ikke havde foretaget nogen beregning 

heraf. 

 

6. Indkomne forslag: 

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at man bakker op om forslaget om A og B medlemmer. 

Jesper Bjarnholt forklarede kort herom. Henrik Klitvad uddybede, hvad A og B medlemskab betød, bl.a. 

et differentieret kontingent til forbundet, hvis en klub ikke havde over 75 medlemmer m.v. Det gælder 

dog kun nye klubber. 

 

Bo Mortensen, B.93, spurgte, om alle pengene/indtægterne går til seniorerne. Klitvad svarede, at der 

ikke kun ydes penge til seniorerne, men også til juniorerne. 

 

Herefter blev bestyrelsens indstilling godkendt. 

 

7. Valg af bestyrelse: 

a.) Formanden Boris Michailoff blev genvalgt for 2011 og 2012. 

b.) Kassereren Birthe Andersen ikke på valg. 

c.) Formanden for seniorudvalget Jesper Bjarnholt blev genvalgt for 2011 og 2012. 

d.) Formanden for ungdomsudvalget Merethe Christensen ikke på valg. 

e.) Formanden for uddannelses- og trænerudvalget. På indstilling fra bestyrelsen blev Ole Rasmussen, 

B.93 valgt for 2011 og 2012. 

f.) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Søren Højberg blev genvalgt for 2011 og 2012. 

Karin Nielsen blev genvalgt for 2011 og 2012. 

På indstilling fra Bestyrelsen blev Lars Knudsen (ATK) valgt for 2011.  
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(en bestyrelsesplads er vakant) 

 

8. Valg af revisor: 

Oddbjørn Unset blev foreslået og genvalgt for 2011. 

 

9. Eventuelt: 

Henrik Klitvad sagde, at tennisåret 2010 havde været et fantastisk år, og at man omkring i verden synes, 

at Dansk Tennis var kommet lagt. Caroline Wozniacki betyder meget. Henrik var optimistisk med hen-

syn til både Fed-Cup og Davis Cup. 

 

På baggrund af Henrik Klitvads meddelelse om at stille sit mandat til rådighed ved den kommende 

generalforsamling i Dansk tennis Forbund den 19. marts og efterfølgende meddelelse fra næstformand 

Per Sørensen på forbundets hjemmeside, redegjorde Henrik Klitvad for hændelsesforløbet, der stort set 

svarede til det nu af næstformanden oplyste. 

 

Efter drøftelse af problemet, gav alle de tilstedeværende på mødet udtryk for, at en fjer var blevet til fem 

høns, og bakkede derfor 100 % op omkring Henrik Klitvad. 

 

Karina Sall Nielsen efterlyste mere minitennis i lighed med SLTU, og fremhævede vigtigheden af net-

værk og ikke kun en plakat eller indbydelse. Bo Mortensen, B.93, var enig i dette. 

 

Merethe nævnte, at når softtennisarrangementerne i KTU af og til var lykkedes, var det fordi personer 

som Erling Trads fra ungdomsudvalget havde ringet rundt til sit netværk. Merethe gav både Bo og Kari-

na ret i deres synspunkter. 

 

Birthe lovede at tage spørgsmålet om mere minitennis op i bestyrelsen. 

 

Da der ikke var yderligere spørgsmål afsluttede Henning Poulsen generalforsamlingen. 

 

Jesper Bjarnholt takkede på bestyrelsens vegne Henning Poulsen og generalforsamlingen for god ro og 

orden. 

 

 

 

Referent Merethe Christensen 

 

 


