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Københavns Tennis Unions generalforsamling afholdt mandag den 27. februar 2012 kl. 19:00 
på Arbejdernes Tennis Klubs anlæg, Genforeningspladsen 54, 2400 København NV. 
 
Fra bestyrelsen var følgende til stede: 
Formand Boris Michailoff, næstformand og kasserer Birthe Andersen, seniorformand Jesper 
Bjarnholt, ungdomsformand Merethe Christensen, samt bestyrelsesmedlemmerne Søren 
Højberg, Karin Nielsen og Lars Knudsen. 
 
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 (HP), ATK, foreslået af bestyrelsen som dirigent.  
Henning Poulsen blev enstemmigt valgt. 
 
HP konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Samtidig gjorde HP 
opmærksom på, at der i den oprindelig udsendte indkaldelse under valg af bestyrel-
sesmedlemmer manglede valg af bestyrelsesmedlem Lars Knudsen. Der var ingen 
bemærkninger til tilføjelse af dette punkt. 
 
Herefter konstaterede dirigenten, at følgende klubber var repræsenteret på general-
forsamlingen: 
ATK, BT, HIK, KB, KFUM, KTK og NTK-AMAGER. 

 
2. Formanden aflægger beretning: 

Ud over at byde Henrik Klitvad særlig velkommen til unionens generalforsamling 
nævnte Boris Michailoff (BM), at unionen ikke kendte til medlemstallet på grund af 
den ændrede registrering, der lægges til grund for opkrævningen. Medlemstallene, 
der nu strækker sig over det foregående kalenderår, vil blive offentliggjort af Dansk 
Idræts Forbund den 14. april 2012. 
 
BM nævnte ligeledes samarbejdet med SLTU, der efter SLTU’s generalforsamling 
sidste år og flere afgåede bestyrelsesmedlemmer, ikke kunne fortsætte på samme 
måde, men at det stadig var KTU’s intention, at dette samarbejde skulle genoptages 
også i forhold til holdturnering både for seniorer og juniorer. 
 
BM gav tillige udtryk for, at han følte, at det seneste år havde været det bedste i 
forbundets bestyrelse. 
 
Andreas P. Hansen, KFUM, efterlyste flere holdkampe i samarbejde med SLTU, og 
forespurgte, hvor langt man var kommet i dette samarbejde. 
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BM svarede, at han håbede, at KTU og SLTU kunne sætte sig ned og drøfte 
samarbejdet, men BM pointerede, at man ikke kunne nå det i år. 
 
Vibeke Samuelsen (VS), HIK, gav udtryk for, at indbydelsen til KM havde været 
mangelfuld og efterlyste i øvrigt flere kampe for U 8 spillere. 
 
BM bemærkede, at lodtrækningen til KM fremgik af DTF’s turneringsprogram, men 
at vi i KTU havde haft meget svært ved at få de arrangerende klubber til at indtaste 
spilletider for de enkelte rækker. 
 
For så vidt angik holdkampe for U 8 bemærkede BM, at vi ikke havde overvejet dette. 
 
Erik Nielsen, KFUM, mente, at klubber med U 8 hold selv kunne invitere andre 
klubber med U 8 hold. 
 
Jesper Bjarnholt bemærkede, at flere af juniorrækkerne, herunder U 10 rækken, de 
sidste par år ikke var færdigspillet, og at han mente derfor ikke, at der var basis for 
også at arrangere holdkampe i U 8 rækken. 
 
BM gav udtryk for, at han havde en plan om, at ungdomslederen for KB sammen 
med ungdomslederen for HIK samt ungdomsledere for 2 af de mindre klubber skulle 
udgøre et udvalg (ad hoc-udvalg), der kunne tage sig af ungdomsarbejdet. 
 
Birthe Andersen (BA) tilbageviste Vibeke Samuelsen påstand om, at indbydelsen til 
KM var mangelfuld, og i den forbindelse gav BM udtryk for, at det var op til klub-
berne at sætte plakaterne op i klubberne. 
 
Christoffer Houmøller Klemmensen (CHK), KB, gjorde opmærksom på, at KM var en 
kategori 1 turnering, og det skulle man være bedre til at informere om. 
 
VS mente ikke, at alle børn og forældre fulgte med på KTU’s hjemmeside og derfor 
var der mange, det ikke var obs. på turneringen og tilmeldingsfristen. 
 
Merethe Christensen (MC) sagde, at det burde være klubbernes trænere, der 
informerede og vejledte det enkelte barn om tilmelding og deadlines til relevante 
turneringer. 
 
BM gav udtryk for, at der var gode spillere og mindre gode spillere, og at KTU 
oprindelig var kommet med et forslag om at udtage de 16 bedste spillere på forhånd, 
hvilke spillere så senere kunne indgå i turneringen. Det kunne ifølge forbundet dog 
ikke lade sig gøre så vidt vides af hensyn til tildeling af ranglistepoint. 
 
MC korrigerede det ”med 16 spillere”, da det forslag, der var sendt til DTF, var, at 
man på forhånd udtog de 4 højest placerede i hver række til en 8-skema- 
hovedturnering, der så skulle spille mod 4 kvalifikationsspillere. En slags B- og A-
turnering, der ville medføre chancer for flere lige kampe. De højest placerede spillere 
behøvede på denne måde ikke at stå til rådighed i 3 uger, da de ofte i denne termin 
også deltog i udenlandske turneringer. 
 
Det bemærkedes fra forsamlingen, at det godt kunne lade sig gøre nu. 
 
Da der ikke var flere bemærkninger, blev formandens beretning herefter godkendt. 
 



3 

 

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

 
UU ved Merethe Christensen 

MC redegjorde for KTU træningen, SEB turneringen og KTU’s ungdomsme-
sterskaber. 
 
BM orienterede om fremtidigt samarbejde for U 12 mellem KTU og DTF, som 
Team Danmark ville yde tilskud til. DTF’s træner, Niclas Rosengren, ville gerne 
lave en camp. BM mente, at der skulle etableres et møde med de klubber, der 
ville lægge baner til, og de klubber der havde spillere, som kunne være 
relevante. 
 
Beretningen blev herefter godkendt. 
 

SU ved Jesper Bjarnholt: 
JB meddelte, at der ikke var nogen beretning fra Seniorudvalget, da der ikke 
havde været aktiviteter i udvalgets regi. 

 
UTU’s beretning: 

Der var ingen beretning, da der ikke foregik uddannelse og træning i unionens 
regi. 
 
BM gav udtryk for, at det var overflødigt at have et UTU i KTU, da al uddan-
nelse kørte i SLTU regi. Hvis man ønskede oplysning om uddannelse, skulle 
man henvende sig til tennisforbundet. 
 

4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne år. 
 
Med enkelte kommentarer forelagde BA regnskabet. 
 
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 
 

5. Fastsættelse af kontingent på grundlag af budget, der forelægges til orientering. 
 
Det fremlagte budget var baseret på uændret kontingent, men med en vis usikkerhed 
omkring medlemstallet, der som bekendt først ville foreligge den 14. april 2012.  Som 
det allerede var varslet på generalforsamlingen i 2011, ville bestyrelsen foreslå, at 
unionens kontingent blev forhøjet med 5 kr. til i alt 20 kr. pr. medlem, således at 
unionen måske kunne undgå et underskud i 2012.  
 
Erik Nielsen, KFUM, syntes, at 5 kr. var et meget beskedent beløb, og at det derfor 
var en rimelig stigning. 
 
Forhøjelsen af kontingentet med 5 kr. pr. medlem blev enstemmigt godkendt. 
 

6. Indkomne forslag. 
 
Der var ingen forslag kommet. 
 

7. Valg af bestyrelse. 
 
a. Formanden Boris Michailoff ikke på valg. 



4 

 

b. Kassereren Birthe Andersen blev genvalgt for 2012 og 2013. 
c. Formanden for seniorudvalget Jesper Bjarnholt ikke på valg. 
d. Formanden for ungdomsudvalget Merethe Christensen ønskede ikke genvalg. 

 
BM foreslog, at man lavede et ad hoc udvalg bestående af en person fra HIK, en 
fra KB samt 2 personer fra de mindre klubber. 
 
Vibeke Samuelsen, HIK, ville gerne deltage i udvalget. Christoffer Houmøller 
Klemmensen, KB, sagde, at han ikke var sikker på, at han selv fik tid til at deltage, 
men i tilfælde heraf ville han sende en anden fra KB. 
Jesper Bjarnholt ville gerne deltage på KTK’s vegne. Endelig foreslog Ole Juhl, 
ATK, at Jon Tybirk fra ATK deltog. 
 
Andreas P. Hansen, KFUM, ville gerne have at vide, hvornår ad hoc udvalget gik 
i gang med arbejdet. 
 
Erik Nielsen, KFUM, gav udtryk for et ønske om, at man blev informeret om de 
forskellige projekter, så man kunne melde sig frivilligt. 
 

e. Formand for uddannelses- og trænerudvalget Ole Rasmussen, B.93, ønskede ikke 
genvalg. 
 
På forslag fra bestyrelsen blev Vibeke Samuelsen, HIK, valgt for perioden 2012.  

 
f. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Søren Højberg ikke på valg 
Karin Nielsen ikke på valg. 
Lars Knudsen blev valgt for 2012 og 2013 
Merethe Christensen blev valgt for 2012 og 2013. 
 

8. Valg af revisor. 
Oddbjørn Unset blev foreslået og genvalgt for 2012.  
 

9. Eventuelt. 
Henrik Klitvad (HK), DTF, kommenterede sin beretning, der var medsendt KTU’s 
indkaldelse til generalforsamling. HK oplyste endvidere, at DTF havde modtaget 115 
kandidatansøgninger til den ledige direktørstilling, og at forbundets bestyrelse i slut-
ningen af marts regnede med at have antaget en ny direktør til tiltrædelse pr. 1. maj 
2012.  
 
HK opfordrede i øvrigt alle til at møde op på DTF’s kommende generalforsamling 
(lørdag den 24. marts 2012), da der ville blive afholdt 3 forskellige workshops inden 
selve generalforsamlingen. 
 
Søren Højberg spurgte, om DTF havde en køreplan for implementeringen af ny 
retningslinier, hvortil HK svarede, at man lagde planer efter de input, der kom. 
 
Med hensyn til DH oplyste HK, at der var tanker om at opdele turneringen i rene 
herre- og damehold. 
 
BM gav udtryk for utilfredshed med, at forbundet uden at orientere unionen 
formidlede møder mellem andre klubber, som f.eks. mødet mellem Lyngby og TK 
Ryvang om klubudvikling. Ole Juhl oplyste, at han var bekendt med, at der var 
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arrangeret flere af disse møder, og han udleverede en kopi af et brev fra forbundet til 
ATK herom til formanden Boris Michailoff. 
 
BM omtalte også DIF’s ønske om nedsættelse af kontingent til det halve, hvilket dog 
ikke skulle gælde unionernes kontingenter. 
 
HK svarede, at dette var for at sikre, at de små klubber forblev i forbundet regi som 
medlemmer. Forslag om fremtidig kontingenter ville komme op på forbundets gene-
ralforsamling. 
 
En repræsentant fra BT syntes, at det var mærkeligt, at man under eventuelt skulle 
høre på redegørelser og spørgsmål til beretninger, men mente, at man i stedet for 
skulle takke Merethe Christensen for det mangeårige arbejde, hun havde lagt i KTU 
som ungdomsformand. 
 
BM takkede herefter Merethe for hendes arbejde i unionen. 
 
Da der ikke var yderligere spørgsmål afsluttede Henning Poulsen generalforsamlin-
gen. 
 
BM takkede på bestyrelsens vegne Henning Poulsen for varetagelsen af dirigent-
hvervet, og overakte HP en erkendtlighed i form af flasker som tak. 
 
 
 
19. marts 2012 
Referenter: 
Merethe Christensen 
Birthe Andersen 


