
Dagsorden  
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Sjællands Tennis Union (SLTU): 
 
 Tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19 
 Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby 
 
Ifølge vedtægterne er dagsordenen følgende: 
 
 
1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår valg af Jan Darfelt fra Danmarks 

Idrætsforbund. 
 
 
2. Beretninger for det forløbne år: 
 
 2.a Formanden  
 2.b Turneringsudvalget 
  
 
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne år til 

godkendelse 
 
 
4. Indkomne forslag 
  
 Stensved Tennisklub, Vig Tennisklub, Præstø Tennisklub, Gladsaxe Tennisklub, 

Blovstrød Tennisklub, FREM Hellebæk Tennisklub, Fårevejle Tennisklub, Møn 
Tennisklub og Nykøbing S. Tennisklub søger om optagelse i unionen.  

 
 
5. Kassereren forelægger budget og kontingentforslag til SLTU for det 

kommende år til godkendelse 
 
 Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet, så der opkræves efter følgende satser til 

SLTU og DTF samlet: 
 
  For de første 150 medlemmer i klubberne betales 39 kr. pr. medlem 
  For de følgende medlemmer op til 800 betales 108 kr. pr. medlem 
  For de resterende medlemmer betales 92 kr. pr. medlem 
 

En eventuel kontingentstigning eller -nedsættelse til Dansk Tennis Forbund, som 
godkendes på deres generalforsamling, vil blive pålagt eller fratrukket alle 
beløbssatser. 
 
Derudover skal der betales en lovpligtig forsikring til Danmarks Idrætsforbund som i 
2019 vil være 4,39 kr. pr. medlem. 
 

6. Fastsættelse af fordelingsnøgle, hvorefter kontingentet til Dansk Tennis 
Forbund (DTF) skal fordeles blandt klubberne, samt bøder ved for sen 
indsendelse af medlemsfortegnelse til Danmarks Idrætsforbund (DIF) 

 
 Se under pkt. 5.  
  
 6. a Bestyrelsen foreslår bøden for for sen indsendelse af medlemsfortegnelse til 

Danmarks Idrætsforbund (DIF) uændret 500 kr. for klubber med indtil 100 
medlemmer og for øvrige klubber 1.000 kr.  



Dagsorden  
 
 
7. Valg af formand i ulige år: Lars Gulmann, Humlebæk Tennisklub er på valg og 

ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Martin Jørgensen, Ølstykke.  
 
 
8. Valg af kasserer i lige år: Janne Theilgaard, Hillerød er ikke på valg. 
 
 
9. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen i lige år og valg af 2 medlemmer i 

ulige år.  
Mona Aagaard, Ølstykke er på valg og villig til genvalg. Martin Jørgensen, Ølstykke 
er ikke på valg, men stiller op til posten som formand. Bestyrelsen foreslår valg af 
Christian Eppers, Gentofte for den resterende periode, hvilket er 1 år. Henrik Maris, 
Slagelse er på valg og villig til genvalg. Anne Wiberg, Humlebæk er ikke på valg.  
 
 

10. Valg af revisor og revisorsuppleant: Torben Christiansen er villig til genvalg. 
Carl Christian Andersen, Ledøje-Smørum er villig til posten som suppleant. 
 
 

11. Valg af 1-3 medlemmer til Appeludvalget 
Jesper Tvermoes, Birkerød er valgt for perioden 2017-19, Henriette Laursen, 
Rødovre for perioden 2018-20. Jon Balsby er villig til genvalg som medlem af 
Appeludvalget, dog således at hvervet ophører ved den forventede oprettelse af 
Tennis Øst og senest juni 2019. 
 
 

12. Valg af mødested for kommende års generalforsamling.  
 Bestyrelsen foreslår Idrættens Hus i Brøndby. 
 
 
13. Eventuelt 
 
 
Unionen byder inden generalforsamlingen på sandwich, øl/vand og kaffe, som bliver 
serveret fra kl. 18 uden for lokalet, hvor generalforsamlingen finder sted. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen, og på gensyn den 5. marts 2019 
 
Lars Gulmann 
formand 


