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Københavns Tennis Unions generalforsamling afholdt torsdag den 27. februar 2014 kl. 19:00 på 
Kjøbenhavns Boldklubs anlæg, Peter Bangs Vej 147, 2000 Frederiksberg. 
 
Fra bestyrelsen var følgende til stede: 
Formand Boris Michailoff (BM), Birthe Andersen (BA), Jesper Bjarnholt (JB), Søren Højberg (SH), 
Lars Knudsen (LK), Karin Nielsen (KN) og Merethe Christensen (MC). 
Afbud fra: Vibeke Samuelsen. 
 
Herudover deltog følgende:  
ALT: Søren Østed (SØ) 
ATK: Henning Poulsen (HP) og Ole Juhl (OJ) 
Berlingske Tidende: Henry Hansen (HH) og Poul Nielsen (PN) 
B.93: Torben Ernst (TE) og Cathrine Riis (CR) 
HIK: Morten Christensen (MC) 
KB: Nicolaj Caiezza (NC) 
KFUM: Andreas Pop Hansen (APH) 
NTK: Carsten Quistgaard (CQ) 
Ryvang: Max Petersen (MP) 
Vanløse: Jens Kampmann (JK), Inge Hansen (IH) og Karina Sall Nielsen (KSN) 
 
KTK var repræsenteret af Jesper Bjarnholt (JB) fra unionens bestyrelse. 
 
Til stede var også Dansk Tennis Forbunds formand Henrik Klitvad. 
 
Boris Michailoff indledte med at byde velkommen, og derefter gik man over til dagsordenen. 
 
Dagsordenen for generalforsamlingen er følgende: 

1. Valg af dirigent. 
2. Formanden aflægger beretning. 
3. Udvalgsformændene aflægger beretning (UU, SU og UTU). 
4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab for det forløbne år. 
5. Fastsættelse af kontingent på grundlag af budget, der forelægges til orientering.  
6. Forslag til godkendelse af ændrede love for unionen. 
7. Indkomne forslag. 
8. Valg af bestyrelsen: 

a) Formand – Boris Michailoff (valgt for perioden 2013 og 2014). 
b) Kasserer – Birthe Andersen (villig til genvalg for perioden 2014 og 2015). 
c) Formand for seniorudvalget – Jesper Bjarnholt (valgt for perioden 2013 og 2014). 
d) Formand for ungdomsudvalget – Vibeke Samuelsen (ønsker ikke genvalg). 
e) Formand for uddannelses- og trænerudvalget – intet forslag fra bestyrelsen. 
f) Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

 



2 

 

Søren Højberg (fratræder 1 år før valgperioden) 
Karin Nielsen (valgt for perioden 2013 og 2014) 
Lars Knudsen (villig til genvalg for perioden 2014 og 2015) 
Merethe Christensen (villig til genvalg for perioden 2014 og 2015) 

9. Valg af revisor – Oddbjørn Unset (villig til genvalg). 
10. Eventuelt. 

 
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.  
Herefter konstaterede dirigenten, at følgende klubber var repræsenteret på 
generalforsamlingen: 
ALT, ATK, BT, B.93, HIK, KB, KFUM, KTK, NTK-AMAGER, Ryvang og Vanløse. 
 

2. Formanden aflægger beretning: 
”KTU har stadig 15 klubber og et medlemstal i 2013 på 11.049. Det er en fremgang på 373 
medlemmer i forhold til sidste år. 

 
Jeg vil ikke hænge nogle ud, men blot give en orientering, om hvordan status er for unionens 
klubber. KTU ligger flot, men der er overhovedet ikke grund til den store jubel. KB ligger stabilt. 
HIK er ikke længere den største klub. B.93 havde en fremgang på 60 medlemmer. De største 
udsving er HIK med en tilbagegang på 100 medlemmer. KFUM har en tilbagegang på 50 
medlemmer, og KB en tilbagegang på 50 medlemmer. 
SLTU -822 (en samlet tilbagegang på 2.8 %) 
FTU +63 (en samlet fremgang på3.5 %) 
JTU +893 (en samlet fremgang på5.7 %) 
DTF’s målsætning er 75.000 medlemmer. Vi er nu 60.919 medlemmer. 
 
Jeg synes, at det er flot, at KTU klubberne holder skansen, og at KTU har været meget stabil i 
mange år. 
 
KTU har afholdt 9 bestyrelsesmøder i 2013. Herudover har bestyrelsen været til mange møder 
med DTF og forbundets forskellige udvalg. 
 
KTU har igen prøvet sammen med DTF og deres konsulent at få et møde med klubberne, men der 
melder sig ganske få. Første år 1 deltager, 2. år 4 deltagere. I år meldte sig 3 deltagere, men vi 
aflyste mødet på grund af den manglende interesse. Vi har været til møde unionernes 
turneringsansvarlige, divisionsklubberne, og de turneringsansvarlige klubber. 
 
Angående samarbejdet med SLTU, har SLTU i brev af 23. januar 2013 meddelt, at man fra SLTU´s 
side p.t. ikke ønsker starte nogen form for samarbejde. 
 
Der har nu i mange år været megen snak om, at unionerne skulle nedlægges eller slås sammen. I 
efteråret bad jeg DTF og de øvrige unionsformænd om, at vi ikke en gang for alle skulle slutte 
denne debat. Man blev derfor enige om at holde et møde i Odense i november måned. Alle 
unionernes bestyrelser var samlet med resten af DTF´s bestyrelse. Der udspandt sig en meget 
lang debat, som endte med at konstatere, at ingen unioner ønskede at lave om på den struktur, 
som man har i dag, og at vi synes, at det er væsentligt, at unionsformændene fortsat sidder i 
DTF´s bestyrelse. Man kunne dog godt arbejde på tværs af unionerne. 
KTU´s holdturnering har været spillet med følgende resultater: 
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 JUNIORRÆKKER KLUB 
Junior U 12 B HIK 
Junior U 14 B HIK 
Junior U 16 B KB 

 
SENIORRÆKKER KLUB 
Københavnsserien KFUM 
Serie 1 ATK 
Serie 2 TKR 
Serie 3 ATK 
Serie 4 HIK 
Serie 5 KTK 
Serie H KB 

 
VETERANRÆKKER  KLUB 
Superveteran HIK 

Veteran B, pulje 1 KB 
Veteran B, pulje 2 ATK 

 
  

Præmierne er uddelt til klubberne i september måned. 
 
KTU har valgt ikke at opdele turneringen i rene dame-  og herrerækker, men bibeholde dem 
samlet. Derfor har man talt sammen i Københavnsserien antallet af vundne og tabte kampe for 
at se, hvem der skulle rykke op og spille i divisionerne. Med denne opdeling blev herrerækken 
vundet af KFUM, og damerækken af Dragør.  
 
Holdudvalget startede i år med, at vi ikke vidste, hvem der skulle rykke op fra unionen, og 
hvordan vi skulle gøre, når 3. division blev nedlagt, og 2. division blev fordoblet.  Det kom dog alt 
sammen på plads. Udvalget har bestået af Boris Michailoff, Jesper Bjarnholt og Lars Knudsen, 
men vi manglede Birthe, som ikke havde tid på det tidspunkt. Men da vi skulle lave programmet, 
fik jeg dog overtalt Birthe til at hjælpe, og hvad skulle vi gøre uden hendes hjælp. Hun har gjort 
et stort arbejde sammen resten af udvalget.  
 
Holdturneringsprogrammet, som vi kører gennem forbundet, virker meget dårligt. Jeg har i DTF´s 
bestyrelse i de sidste 3 år fortalt, hvor stor utilfredshed, der er med programmet, men har ikke 
fået opbakning før på det fællesmøde, vi havde i Odense, hvor alle unioner sagde, at nu skal 
programmerne køre.  
 
Efterfølgende har DTF antaget en medarbejder, som både skal få holdturneringsprogrammet 
samt turneringsprogrammet op at køre. DTF har valgt et medlem af bestyrelsen, der er tovholder 
for gennemførelsen af ændringerne.  
 
Kvalifikationen i indendørsturneringen har vi valgt at opdele med herrer og damer adskilt. Der er 
sendt indbydelse ud.  
 
KTU har besluttet, at vi i den kommende sæson vil give bøder til dem, der ikke indtaster 
resultater, således som det er angivet i reglerne for holdturneringen – senest dagen efter 
holdmatchen er spillet, samt til de klubber, der ikke meddeler unionen, at deres kampe er flyttet. 
 
KTU har i år støttet diverse turneringer: 
ITF Juniorturnering på KB 
Copenhagen Open i Minitennis på ST u.10-u12-u 14-U15 
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TE U 12 på HIK 
Tennis Europe U 14 på KB 
Tennis Europe U 12-16 på KB 
 
KTU vil gerne støtte flere arrangementer, hvis nogle klubber vil lave turneringer. Betingelsen er, 
at KTU skal stå som medarrangør af turneringen, og klubberne skal i god tid sende ansøgningen 
om tilskud til KTU´ s bestyrelse. 
 
Jeg har været til møde på Ryparkens anlæg med Københavns Kommune om timerne på de 
kommunale anlæg. Tennisklubben Ryvang, KFUM Tennisklub, Berlingske Tennisklub og 
Arbejdernes Tennis Klub var mødt op. Københavns Kommune havde lavet en statistik over, hvor 
meget tennisbanerne var benyttet sidste år. Banerne var desværre ikke benyttet ret meget, og 
kommunen vil derfor fremover holde øje med belægningen af banerne. Jeg spurgte, om KTU 
kunne leje banerne og fik svaret, at prisen var 125 kr. i timen, men hvis ikke klubberne brugte 
banerne, ville kommunen leje dem ud til private. KTU har ikke senere hørt noget fra Københavns 
Kommune. 
 
KTU har igen i år lavet junioraktiviteter (træning-KM m.m.). På KB har vi lavet træning for U 12. 
På ATK og KTK træning for U14 og ældre spillere. Der betales her kr. 40.00 pr. gang. Jeg vil ikke 
komme mere ind på ungdomsarbejdet, da juniorudvalgets beretning senere er på dagsorden. 
 
KTU har den opfattelse, at vi ikke har så meget brug for konsulenter, men mere brug for trænere, 
som vi kan få gennem forbundet; men det har der hidtil ikke været gehør for i forbundet. 
 
KTU har hele tiden været imod en opdeling af holdturneringen, der vil kræve flere ledere og flere 
kampe, og vi forventer derfor også i 2014 at udskrive holdturneringen uden opdeling af 
rækkerne. 
 
Jeg har for fire år siden på et offentligt møde i Ålborg sagt til DIF´s formand og til bestyrelsen i 
DTF, at man skulle begynde at se på den nye skolereform. DTF har nu lavet et stort arbejde for at 
komme i dialog med kommunerne, hvilket er meget flot. Hvad sker der nu, når skoletiden bliver 
forlænget, og ungdommen kommer senere hjem. Er der så plads til dem, der kommer for at spille 
om aftenen. De fleste kommunale anlæg vil først og fremmest stå til rådighed for ungdommen. 
Så der har vi en opgave, vi må løse sammen. 
 
Jeg vil gerne sige tak til Birthe Andersen, som har leveret en kolossal arbejdsindsat blandt andet 
med også at være tovholder ved udarbejdelsen af de nye love, som vi fremlægger senere, samt 
med holdturneringen, som hun sammen med udvalget har lavet uden at være en del af udvalget. 
 
Hele bestyrelsen har gjort en kolossal indsats. Tak for det og tak til alle dem, der også har været 
KTU behjælpelig gennem året. Uden jeres hjælp kunne det ikke lade sig gøre.” 
 
Der var følgende bemærkninger/spørgsmål til beretningen: 
 
Andreas Hansen (APH) henviste til skolereformen og ville vide, om børnene kunne spille om 
formiddagen. 
 
Henrik Klitvad (HK) svarede, at DTF hjælper til med at finde ud af, hvad klubberne vil, og hvor 
pengene skal komme fra. DTF har i den forbindelse lavet en skabelon til klubberne. 

 
Torben Ernst (TE) spurgte ind til samarbejdet med SLTU – primært omkring 
unionsmesterskaberne for juniorer, da de i den nuværende form efter TE’s mening er 
”miserable”. 
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BM forklarede, at KTU har gjort alt for at etablere et samarbejde. Der har blandt andet 
været afholdt adskillige møder med SLTU, som har mundet ud i, at SLTU ikke er 
interesseret i et samarbejde. BM gjorde også opmærksom på, at deltagelse i 
Sjællandsmesterskaberne vil gå ud over de mindre klubber, fordi deres spillere 
hovedsageligt er B-spillere, som vil få færre point og dermed få sværere ved at komme 
ind i andre turneringer. 
 
TE rettede henvendelse til HK, som kunne bekræfte, at SLTU ikke var interesseret i et 
samarbejde. 
 
TE pointerede, at B.93’s spillere uanset dette vil forsøge at komme ind i SLTU’s 
mesterskaber, og TE opfordrede KTU til ingen at tage kontakt til SLTU. 
 
Jesper Bjarnholt (JB) bemærkede, at han ikke kunne forestille sig, at der var nogen der 
var interesseret i at tage helt til f.eks. Holbæk for at spille. 
 
Ole Juhl (OJ) tilføjede, at det også var et problem for B-holdene, der gerne ville spille 
mod andre klubber. 
 
JB mente, at de kunne løse problemet ved at melde deres spillere til A-rækken. 
 
TE syntes, at som det er nu, er der for stor niveauforskel for spillerne i KTU. 
 
BM præciserede igen, at SLTU ikke ønskede at samarbejde, men at han var villig til at 
snakke med SLTU’s formand og næstformand om dette. BM gjorde det dog atter klart, 
at de næstbedste spillere ikke ville få noget ud af det. De ville miste point. 
 
TE spurgte Henrik Klitvad, om det kunne lade sig gøre, at DTF mæglede og gik ind i sagen 
som en slags paraplyorganisation. 
 
HK svarede, at i Dansk Tennis Forbund kan alt lade sig gøre. 
 
Birthe Andersen (BA) lovede, at KTU ville kontakte SLTU igen. 
 
Lars Knudsen (LK) var af den mening, at det er bedre, at KTU udvikler sig frem for at 
tage til provinsen for at spille. 
 
TE mente ikke, at det ene behøver at udelukke det andet, og at vi skal finde en 
turneringsform, der matcher B-rækkerne. LK sagde, at det ville kræve flere banetimer, 
men at KTU vil kigge på det. I SLTU har de rene hold, hvilket passer nogle godt og andre 
ikke. 
 
Max Petersen (MP) refererede til møde afholdt i Tennisklubben Ryvang og kunne 
oplyse, at klubben mister 2 vedligeholdelsesfri baner (bane 7 og 8). Kommunen har lavet 
statistik, og det har vist sig, at belægningsprocenten er meget ringe – kun 10 til 15 %. 
Banerne bliver nu omdannet til fodboldbaner. MP oplyste, at Københavns Kommune har 
en hjemmeside, hvor de udbyder banetimer. 
BM tilbød, at KTU gerne vil hjælpe, hvis der bliver behov for det. 
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Formandens beretning blev herefter godkendt. 
 

3. Udvalgsformændene aflægger beretning (UU, SU og UTU). 
 
UU og SU beretning  
Da Vibeke Samuelsen (formand for UU) ikke var til stede aflagde JB beretning både for 
UU og SU. 
 
JB oplyste. At KTU har afholdt indendørs træning for U 12 på KB og for U 14, U 16 og 
ældre spillere i ATK og KTK. Der er blevet opkrævet 40 kr. pr. deltager pr. gang. Det har 
stadigvæk været gratis for U 12 at deltage i træningen på KB. JB redegjorde for KM for 
juniorer indendørs og udendørs. De havde kørt rimeligt. 
 
Med hensyn til holdkampene skal der strammes op, og det kan blive nødvendigt med 
bøder. 
 
JB havde konstateret, at der ikke var opbakning til rene hold. En af grundene var, at man 
synes, at der er mere socialt, som det er nu. 
 
Der havde ikke været den store tilslutning til KM for seniorer, men vi giver turneringen 
en chance til i 2014. 
 
Der var følgende kommentarer: 
 
TE sagde, at han på et møde havde sagt til JB, at han ville sende en skrivelse til KTU om 
turneringsformen, og han undrede sig over, at han endnu ikke havde fået nogen 
tilbagemelding. (Efterfølgende konstateret, at TE ikke kunne finde den sendte mail). 
 
BM svarede, at han intet havde modtaget. Det eneste han havde set, var en skrivelse 
om at indkalde til et nyt møde. Til dette møde havde der kun meldt sig 3 personer, 
hvorfor mødet var blevet aflyst.  
 
TE sender skrivelsen igen. 
 
Beretningen blev herefter godkendt. 
 
UTU’s beretning: 
 Ingen bemærkninger, da der ikke foregår uddannelse og træning i unionens regi.  

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

Med enkelte kommentarer forelagde BA regnskabet. 
 
Regnskabet godkendt uden kommentarer. 
 

5. Fastsættelse af kontingent på grundlag af budget, der forelægges til orientering. 
Forslag om uændret kontingent på kr. 20,00 pr. person blev godkendt. 
 

6. Forslag til godkendelse af ændrede love. 
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BA forklarede, at lovene ikke har været revideret siden 1989, og at vi gennem nogle år 
har villet ændre vores love. Vi har arbejdet på det i ca. 1 år og nu tilpasset lovene, 
således at de svarer til de øvrige unioners love. 
 
Da der ikke var bemærkninger til de nye love, blev de betragtet som godkendt. 
 

7. Indkomne forslag. 
Ingen forslag indkommet. 
 

8. Valg af bestyrelse. 
a. Formanden Boris Michailoff ikke på valg.. 
b. Kassereren Birthe Andersen blev genvalgt for 2014 og 2015. 
c. Formanden for seniorudvalget Jesper Bjarnholt ikke på valg. 
d. Cathrine Riis blev foreslået og valgt for 2014 og 2015. 
e. Formand for uddannelses- og trænerudvalget.  Posten blev ikke besat.  
f. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Karin Nielsen ikke på valg. 
Merethe Christensen blev genvalgt for 2014 og 2015. 
Lars Knudsen blev genvalgt for 2014 og 2015 
 

9. Valg af revisor. 
Oddbjørn Unset blev foreslået og genvalgt for 2014.  
 

10. Eventuelt. 
Der var ingen punkter under eventuelt. 
 
BM takkede i anledning af, at Søren Højberg trækker sig som bestyrelsesmedlem for 
hans indsats og de mange år, han har været i bestyrelsen. BM udnævnte derefter Søren 
Højberg til æresmedlem af KTU og overrakte ham en nål som bevis herfor. 
 
SH takkede i yderst humoristiske vendinger og sluttede med at takke bestyrelsen og i 
særdeleshed BM for godt samarbejdet gennem årene. 
 
HP erklærede herefter generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden. 
 
 
 
Merethe Christensen   Boris Michailoff 
     Referent        Formand 
 


