
Referat af bestyrelsesmøde den 22. oktober 2020 kl. 18 i 
Rødovre på Rødovregaard  
 
Tilstede: Martin Jørgensen (MJ  Henrik Klitvad (HK)   
  Poul Lundberg (PL)   Cathrine Riis (CR)   
  Christian Eppers (CE)  Kurt Søndergaard (KS)   
 
Afbud:  Kim Hansen (KH), Joakim Thörring (JT) og Lise Christoffersen (LC)  
 
Vi havde besøg af to repræsentanter (Bibi & Hans) fra Codan Forsikring som 
fortalte om en mulig samarbejdsaftale mellem Codan Forsikring og Tennis Øst. 
Efter gennemgang af partnerskabet og spørgsmål fra Tennis Øst, besluttede 
bestyrelsen at indgå partneraftale med Codan Forsikring, som vender tilbage 
snarest muligt med kontrakt til underskrift. Partnerskabet træder i kraft 1/1 2021, 
hvor alle unionens klubber samt medlemmer bliver informeret om Partnerskabets 
indhold mellem Codan og Tennis Øst.  
 
Beslutningssager: 
 
Udkast til legat tekst: HK’s udkast til Tennis Øst Legatet blev godkendt, og vil 
blive uddelt første gang i 2021. 
 
Godkendelse af nyt udvalg (kørestolsudvalg): Bestyrelsen godkendte det nye 
kørestolstennisudvalg, som har Jørgen Warberg og HK som medlemmer. HK er 
ansvarlig for udvalget. 
 
Eventuel ny revisor: Tager vi under Økonomiudvalgets gennemgang. 
 
Sager til debat: 
 
Nuværende og fremtidige opgavefordelinger i bestyrelsen: LC foreslår PL til 
kommunikationsudvalget i stedet for sig selv, da LC er presset på tid grundet 
arbejde i hendes nye firma. PL vil gerne påtage sig arbejdet men sammen med CR 
og CE som i forvejen er medlemmer af udvalget. 
  
Bestyrelsen godkendte økonomien ifm. LC’s oplyste reklamemateriale med mere, 
bestilling og levering af bl.a. roll-ups, er den 1. december. Det er LC som sammen 
med kommunikationsudvalget er tovholdere for opgaven.  
 
Oplæg fra PL: PL gennemgik sit oplæg og vi skal måske bare have et mere aktivt 
budget så vi har et bedre grundlag for at udbyde aktiviteter. 
 
15.000 $ turnering i 2021 på KB: KB forventer at søge turneringstermin til en 
international ITF dame- og herre turnering i ugerne 28-29-30 i 2021. I den 
forbindelse har KB forespurgt om Tennis Øst vil bidrage økonomisk til turneringen. 
Bestyrelsen ser positivt på forespørgslen, men vil for god ordens skyld udbede sig 
et budget for gennemførelsen af turneringen. KB har oplyst at Dansk Tennis 
Forbund bidrager med 100.000 kr. 
 
Oplæg fra PL: PL gennemgik sit oplæg vedr. klubbernes synlighed i 
lokalområderne, og der arbejdes videre med opgaven.  
 
Kommunikation overfor klubber etc.: Vi skal overveje at videreformidle relevante 
indlæg eller opslag som DTF lægger på deres hjemmeside, Facebook eller 



Instagram. Relevante DTF informationer bør også fremgå af Tennis Øst 
hjemmeside, Facebook eller instagram.   
 
TØ fokusområder: Da der ikke fra DTF’s side er udarbejdet retningslinjer for 
unionernes opgaver og fokusområder i forbindelse med det nye DTF/DGI 
samarbejde, så har HK udarbejdet sit bud på Tennis Øst kerneopgaver, som ikke 
kommer i konflikt med DTF og DGI, som selv har udarbejdet deres arbejds-
fordeling. Med nedskrevne unions retningslinjer, så skulle der forhåbentlig ikke i 
fremtiden være tvivl om hvem der gør hvad i forhold til tennis specifikke 
aktiviteter.  
 
 
Sager til orientering: 
 
Økonomi: Vi skal have vores deltagergebyr for de divisions- og Liga hold, som 
forbundet har overtaget fra os ifm. med nye holdturneringsstruktur, der blev lavet 
for et par år siden. Der er ingen aftale om at vi kun skulle have penge på en toårig 
aftale. Betaler forbundet ikke, så modregner vi i deres kontingentopkrævning.  
KS modtager 2 t.kr./mdr. for husleje efter sekretariatet officielt flyttede hjem til 
ham privat. 
 
Bestyrelsen har tidligere ønsket at unionens formue blev splittet mellem flere 
banker da man kun har garanti for 750.000 kr. af sit indestående i en bank. 
Da Tennis Øst har sine penge stående i Danske Bank, så er vi blevet anbefalet at 
lade alle pengene blive stående, da man aldrig vil lade Danske Bank gå konkurs. 
Af denne grund besluttede bestyrelsen at lade unionens formue blive i en og 
samme bank, Danske Bank. 
 
Bestyrelsen besluttede at få ny revisor og som var blevet anbefalet af KS, med det 
det som revisoren kalder ”Assistance erklæring” som var revisors anbefaling. 
 
Økonomiudvalget har udarbejdet kostpriser på træningssamlingerne, så vi har 
overblik over de reelle deltager omkostninger. Turnerings- og spilleudvalget tager 
herefter stilling til hvad deltagergebyret skal være fremover på træningssamling. 
Det er bestyrelsens ambition at træningssamlingerne til sammen skal være 
udgiftsneutrale i et samlet budgetår. 
 
Turnerings- og spilleudvalget: 
SM inde 2021 bliver som det plejer, men skal turneringen eventuelt være åben for 
JTU og FTU, skal det gennemføres i en ny termin oplyst fra DTF. 
DTF skummesterskaber er vist noget unionerne skal stå for og betale for! Er der et 
budget for dette, løber det rundt? Vi gør en undtagelse og finder på en ordning 
med Frederik H. Petersen. Hvad kostede det sidste år, kan man finde ud af det? 
Træningssamlinger er meget populære og for det meste udsolgt.  
Vi har også forsøgt os med kørestolstennis arrangementer, men de to der er 
forsøgt, er ikke blevet til noget. 
Formanden og sportschefen har været i Nakskov og spille tennis med deres 
bestyrelse samt tale og aftale et projekt med dem. I første omgang forsøger vi os 
med et skumstævne, da de har en dejlig hal med 5 badmintonbaner. 
 
Kommunikation: 
Er nævnt under de andre punkter, og ikke yderligere.  
 
 
 



Forretningsudvalg: 
Er nævnt under de andre punkter, og ikke yderligere. Bestyrelsen valgte at 
nedlægge udvalget. 
 
Nyt fra DTF: 
JT var ikke til stede, så ikke noget fra den kant af.  
 
 
Eventuelt og næste møde: 
Økonomiudvalget går snart i gang med budget 2021. 
Highschool tennis arbejdes der videre med af PL/CE. Men det ville måske være 
mere interessant med England i stedet for USA. CE tager kontakt til kompetent 
person hvor vi arrangerer møde om uddannelse og tennis. 
PL fortalte om et strømpesalg der måske kunne give en større økonomisk gevinst. 
Rødovre vil i første omgang vove pelsen og går med på ideen, men tænker at det 
måske kunne være noget for unionen. 
Vi skal indstille en klub til ’Årets Tennisklub’ og vi indstiller Gentofte.  
MJ har haft møde med Henrik Thorsøe. Aftalt at der holdes møde omkring februar 
2021 hvor alle unioner skal deltage.   
Næste møde bliver den 24. november i HIK Tennis.   
 
Solrød Strand den 26. oktober 2020   
Kurt Søndergaard    
Referent 


