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Generalforsamling afholdt den 25. februar 2015 kl. 19:00 på Kjøbenhavns Boldklubs anlæg, 
Peter Bangs Vej 147, 2000 Frederiksberg. 
 

 Boris Michailoff (BM), Birthe Andersen (BA), Jesper 
Bjarnholt (JB), Cathrine Riis (CR), Lars Knudsen (LK), Karin Nielsen (KN) og Merethe Christensen 
(MC). 
 

ATK – Lars Knudsen (LK) 
Berlingske TK – Poul Nielsen (PN) og Henry Struer (HS) 
B. 93 – Cathrine Riis (CR) 
KB – Christoffer Johansen (CJ) 
KFUM – Andreas P. Hansen (AH) 
KTK – Jesper Bjarnholt (JB) 
NTK-Amager – Carsten Quistgaard (CQ) 
Ryvang – Max Petersen (MP) 
Vanløse TK – Jens Kampmann (JK) og Inge Hansen (IH) 
 

Henrik Klitvad, formand for DTF 
Oddbjørn Unset, unionens revisor 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Bestyrelsens beretning (herunder udvalgsformændenes beretninger). 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
5. Fastsættelse af kontingent på grundlag af et budget, der forelægges til orientering.  
6. Indkomne forslag. 
7. Valg af formand (Boris Michailoff villig til genvalg for perioden 2015-2016) 
8. Valg af kasserer (Birthe Andersen er valgt for perioden 2014-2015) 
9. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer 

Karin Nielsen (villig til genvalg for perioden 2015-2016) 
Jesper Bjarnholt (villig til genvalg for perioden 2015-2016) 
Merethe Christensen (valgt for perioden 2014-2015) 
Lars Knudsen (valgt for perioden 2014-2015) 
Cathrine Riis (valgt for perioden 2014-2015) 

10. Valg af revisor – Oddbjørn Unset (villig til genvalg). 
11. Eventuelt. 
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BM indledte med at byde de fremmødte velkommen til årets generalforsamling. 
 

Carsten Quistgaard blev foreslået og valgt som dirigent. CQ konstaterede herefter, at 
generalforsamlingen var lovlig indkaldt og gennemgik herefter antallet af de fremmødte 
stemmer: 

Klub Medlemstal 2013 Stemmer 
 

Ikke mødt 

      ALT 287 2 
 

2 
 ATK 1.080 6 

   BERL.Tidende 25 1 
   B.93 1.336 7 
   Borup 95 1 
 

1 
 Dragør 475 3 

 
3 

 H.I.K. 2.177 11 
 

11 
 K.B. 2.242 13 

   K.F.U.M. 655 4 
   K.T.K. 591 3 
   NTK-Amager 226 2 
   SUNDBY 273 2 
 

2 
 SØVANG 97 1 

 
1 

 T.K: Ryvang 576 3 
   VANLØSE 220 2 
   7 bestyrelsesmedlemmer 7 
   

      

 
10.355 68 

 
20 

 

      48 af de stemmeberettigede var mødt op.   
20 stemmer ikke mødt.  
En stemmeprocent på 55. 

 
BM syntes, at det var flot, at så mange klubber var repræsenteret.  

Merethe Christensen blev valgt som referent. 
 

BM aflagde på bestyrelsens vegne følgende beretning: 
 

 
KTU´s bestyrelse har afholdt 7 bestyrelsesmøder og deltaget i 2 møder med SLTU. 
 
På unionens møder har vi gennemgået de referater, som er kommet fra DTF´s bestyrelses-
møder, og ligeledes har vi set på dagsordenerne til kommende møder i DTF. BM var glad for,  
at det var en af de ting, vi i flere år ikke kunne, men at det nu var muligt. Kun, når det var 
stemplet fortroligt, var det ikke refereret. 

KTU består fortsat af 15 klubber, og medlemstallet er nu 10.355. Det er desværre en nedgang 
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fra sidste år på 694 medlemmer. Året før havde vi som eneste union en fremgang på 467 
medlemmer, men i 2013 en tilbagegang. 
KTU: -694 (en samlet tilbagegang på 6.3 %) 
SLTU (inkl. LFTU): - 737 (en samlet tilbagegang 2.6%) 
FTU- 118: (en samlet fremgang på 2,8 %) 
JTU -21: (en samlet tilbagegang på 2,5%) 
DTF har haft en samlet medlemstilbagegang på 1532 medlemmer set i forhold 
til 2013. 

DTF havde sammen med unionerne nedsat et 12 mands-udvalg, der skulle se på, hvad vi kunne 
gøre for at få flere medlemmer. Udvalget består af repræsentanter for de fire unioner, som 
skulle vælge en person fra unionens bestyrelse og en person fra en klub i unionen.  
 
KTU har valgt Jesper Bjarnholt og Carsten Qvistgaard, NTK-Amager. Der deltager 2 personer fra 
DTF’s sekretariat samt direktør Sune Irgens Alenkjær og formanden for breddeudvalget Agi 
Szocska. 
 
KTU ved, at klubberne gør alt for både at få flere medlemmer samt holde på medlemmerne. 
KTU har sammen med DTF prøvet at samle unionens klubber til et møde om, hvad der sker i 
DTF. Da der kun kom 3 medlemmer fra klubberne, blev mødet aflyst. 
 
DTF, konsulenten Lars Elkjær, henvendte sig efterfølgende til KTU’s bestyrelse. Vi afholdt et 
møde med Lars Elkjær, hvilket møde var meget positivt. Vi blev enige om, at DTF skulle prøve at 
få så mange klubber som mulig med til et nyt møde. DTF gjorde efterfølgende en stor indsats 
for at få alle klubberne med. Der mødte 9 klubber op til mødet med i alt 29 deltagere. 
 
Der blev fra DTF gennemgået forskellige interesseområder som: 
Klubudviklings-området. 
Sommerskoler – Skoletennis – Nationalseminar – Voksenintroduktion -Klubrekruttering. 
Tennissportens dag-Klubudviklingsforløb-Events (Davis Cup, Camps, etc.) 
 
Disse emner var dog ikke nye for de fleste af deltagerne på mødet. Det eneste nye fra DTF var, 
at forbundet var i færd med at lave en Vidensbank, hvilket deltagerne syntes var en god ide. 
Som nyt præsenterede man Beach Tennis. 
 
BM var af forbundet blevet spurgt, om han ville stikke fingeren i jorden og spørge klubberne, 
hvordan man forventede medlemstallet i KTU-klubberne ville blive for 2014. 
B.93, HIK, KFUM, Ryvang, NTK-Amager kunne ikke oplyse noget. 
Sundby havde en tilbagegang på seniorsiden, men en stor fremgang på juniorsiden. 
KTK og ATK forventede en tilbagegang i medlemstallet. 
KB påregnede lidt fremgang. 
 
På mødet gjorde KTU rede for arbejdet omkring dialogen med DTF om IT programmet til hold-
turneringen/Turnering samt den igangværende dialog med SLTU omkring et samarbejde, som 
KTU forventede fik virkning med start fra udendørssæsonen 2015. 
 
BM orienterede om, at KTU havde gjort indsigelse mod IT programmet, siden det kom til verden 
for efterhånden fem år siden. Unionen skulle betale 32.000 kr. til programmet. Unionen betalte 
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under protest, og meddelte samtidig, hvis der ikke skete nogen forbedring, ville unionen kræve 
betalingen tilbage. 
 
På det seneste bestyrelsesmøde i DTF havde forbundet indset, at der skulle ske noget på områ-
det, og forbundet ville nu se på hele IT området. 

KTU mødtes med SLTU i Hareskovens Tennisklub, hvor vi fremlagde forskellige synspunkter. 
På mødet var begge unioner enige om, at en sammenlægning af unionerne ikke var på tale. I 
stedet ønskede man et samarbejde mellem unionernes udvalg – holdudvalget, seniorudvalget 
og juniorudvalget. 
 
KTU havde et meget positiv møde og en god stemning. Vi gik nu hver for sig og blev enige om, 
at de respektive udvalg i unionerne skulle mødes og finde ud af noget, som skulle ende med en 
handlingsplan for udendørssæsonen 2015. 
 
KTU havde så et møde 6. januar 2015 med SLTU, hvor vi fandt frem til et fælles samarbejde i 
første omgang omkring juniorerne. 
 
Hvad der skete, vil de enkelte udvalgsformænd komme ind på i deres beretninger. 
Juniorudvalget: Cathrine Ørbeck Riis. 
Seniorudvalget: Jesper Bjarnholt.  
Holdturneringsudvalget: Birthe Andersen. 

KTU fik lige pludselig før jul fra KI oplyst, at unionen havde fået bevilget nogle baner i Ryparken 
og i Sundby, hvor vi kunne spille minitennis. Hvad der sker fremover, må vi følge op på. BM har 
talt med KI, og det ser ud til, at vi kan få banerne igen i 2015 -16. 

BM sidder i DTF´s bestyrelse. Der har været mange møder og mange lange debatter. Forbundet 
havde sagt farvel til forbundets hovedsponser SEB. Det var der mange, der var kede af. Forbun-
det leder fortsat efter en ny hovedsponsor, og unionen håber, det vil lykkes. 
 
Sportsligt set er det gået flot. Caoline er nu nr. 5 i verden. Davis Cup holdet rykkede op og 
deltager nu i den næstbedste række. 
 
BM gjorde opmærksom på, at DTF´s Generalforsamling afholdes på Hotel Scandic, Kokholm 2, i 
Kolding, lørdag den 21. marts 2015 med frokost kl 12.00. 
 
BM afsluttede med at sige tak til bestyrelsen for det arbejde, de havde lagt i KTU i det forlø-
bende år. 
 
BM takkede endelig alle, der havde hjulpet KTU. 
 
Der var følgende kommentarer/spørgsmål til bestyrelsens beretning: 
Max Petersen (MP) ønskede oplyst, om der var nogen forskel på, at der i indkaldelsen stod: 
”Bestyrelsen aflægger beretning” frem for ”udvalgsformændene aflægger beretning”. 
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Svaret var, at formuleringen af teksten skulle synliggøre, at de enkelte udvalgsformænds 
beretninger var godkendt af bestyrelsen som helhed inden generalforsamlingen. 
 
Beretningen blev herefter godkendt. 
 
Formanden for ungdomsudvalget – Cathrine Riis (CR) aflagde beretning for udvalget: 
 
Unionsmesterskaberne forløb godt med mange gode kampe. Desværre var der også en del w.o. 
CR opfordrede klubberne til at forklare de deltagende spillere, at de skal møde op. 
 
CR takkede endvidere de personer, som stod for afholdelsen af unionsmesterskaberne samt de 
respektive klubber, der lagde baner til arrangementerne. 
 
Som noget nyt i 2015 agter KTU også at udbyde de kommende unionsmesterskaber for U 10 
samt doubler i alle rækker. 
 
På sidste års generalforsamling lovede KTU, at vi prøvede at udvide holdturneringen for junio-
rerne, således at de kan få flere kampe. Dette vil nu ske i et samarbejde mellem KTU og SLTU. 
 
Kampspiltræningen for U 14 og ældre juniorer er fra 2015 flyttet fra KTK til B.93. De deltagende 
juniorer er glade for den nye træner, som hedder Oliver Søgaard. 
 
KTU har i 2014 ydet støtte til Sundby Tennisklub til afholdelse af Copenhagen Open i softtennis 
samt til en Tennis Challenge-turnering under ledelse af Bo Mortensen. 
 
Endelig takkede CR Karin Nielsen for hendes indsats ved gennemførelsen af søndagstræningen 
på KB samt for hendes engagement i SEB-Cup. 
 
Der var følgende kommentarer: 
 
BM tilføjede, at den 9. marts ville være sidste tilmelding for holdturneringen for juniorer i SLTU 
regi. 
 
Enkelte af de tilstedeværende udtrykte utilfredshed med, at terminen for KM var sammenfal-
dende med andre turneringer på junior ”elite-plan”. 
 
Beretningen blev herefter godkendt. 
 
Seniorformand Jesper Bjarnholt (JB) aflagde beretning: 
 
Vedrørende KM for seniorer havde der ikke været nok tilmeldte. JB opfordrede til, at flere 
spillere tilmelder sig. 
 
Der var følgende kommentarer: 
MP mente, at de fleste seniorer vendte tommelfingeren ned med hensyn til KM.  
 
JB replicerede, at der for juniorernes vedkommende var gode point at hente. 
 
BM syntes, at det burde være attraktivt at melde sig til KM. 
 



- 6 - 

 

Beretningen blev herefter godkendt. 
 
Holdturneringsudvalget ved Birthe Andersen (BA) aflagde beretning: 
BA oplyste, at der i alt havde været 86 tilmeldte hold. Der havde været under 10 tilmeldte 
juniorhold. Mange af disse fik ikke spillet deres kampe. BA håbede, at det ville blive bedre, når 
klubbernes juniorhold nu skulle spille med SLTU’s klubber. 
 
BA oplyste endvidere, at vinderne i de enkelte seniorrækker havde været: 
Københavnsserien – Arbejdernes Tennis Klub. 
Serie 1. Hellerup Idræts Klub. 
Serie 2. Kløvermarkens Tennis Klub. 
Serie 3. Kløvermarkens Tennis Klub. 
Serie 4. Boldklubben af 1893 II 
Serie 5. Boldklubben af 1893 II 
Serie H. Kjøbenhavns Boldklub II 
Superveteran: Hellerup Idræts Klub 
Veteran B, pulje 1: Hellerup Idræts Klub I 
Veteran B, pulje 2: Kjøbenhavns Boldklub II 
 
BA nævnte, at der havde hersket lidt tvivl om reglerne for op- og nedrykning. Reglen er den, at 
den klub, der er blevet sidst, altid rykker ned, uanset der kan være tale om tvangsnedrykning af 
andre hold. 
 
CQ undrede sig over, at B.93 kunne deltage med flere hold i flere rækker. Svaret var, at det kan 
de kun i Serie 4, 5, 6 og H samt i veteranrækkerne. 
 
CJ oplyste, at KB havde sendt forslag til ændringer af H-holdene, så de også kunne spille på 
andre seniorhold. 
 
JB undrede sig over, at KB ikke havde spillere nok til deres veteranhold og anbefalede, at KB 
tilmeldte færre hold. 
 
BA oplyste, at efter samtaler med SLTU, var det nu en aftale, at KTU kunne stille med 3 hold i 
Veteranrækkerne, som var kvalifikation til DM for hold. 
 
AH udtrykte, at KFUM havde en bred trup under divisionsniveau, og at man ikke kun skulle 
tænke på dem, der skulle være Danmarksmestre. 
 
Herefter blev beretningen godkendt. 
 

BA oplyste, at KTU har skiftet bankforbindelse fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank. 
Omtalte, vi også i 2014 havde et stort overskud. BA opfordrede til, at klubberne ansøger om 
tilskud til flere aktiviteter. 
 
AH ville vide, hvor og hvordan man skulle søge om tilskud til aktiviteter. 
 
BA oplyste, at KTU ikke havde nogle fortrykte formularer til ansøgning, men at ansøgninger 
skulle stiles direkte til KTU. BA oplyste endvidere, at unionen ikke ydede støtte til individuelle 
projekter, og at vi prioriterede juniortennisarrangementer. 
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Herefter blev regnskabet godkendt. 
 

BA oplyste, at vi ville fastholde et kontingent på kr. 20,00 pr. medlem. Vi må nok forvente, at 
indtægten bliver mindre, da medlemstallet forventes at gå ned. 
 

Der var ikke modtaget nogen forslag. 
 

BM blev genvalgt uden modkandidater. 
 

Birthe Andersen valgt for perioden 2014 og 2015.  
 

Karin Nielsen blev valgt for perioden 2015 og 2016. 
Jesper Bjarnholt blev valgt for perioden 2015 og 2016. 
Merethe Christensen, Lars Knudsen og Cathrine Riis er alle valgt for perioden 2014 og 2015. 
 

Oddbjørn Unset genvalgt som revisor. 
 

Følgende synspunkter kom til udtryk: 
 
AH mente, at samarbejde med SLTU var en god ide. Var nysgerrig efter at vide, hvad de øvrige 
KTU-klubbers holdning var. 
 
MP pointerede, at Ryvang primært var en hyggeklub. Selv om de har et H-hold og et 1. divi-
sionshold, er de bedøvende ligeglade med SLTU. 
 
JB kunne tilslutte sig denne holdning. 
 
AH påpegede, at der i indendørsperioden ikke er nok holdkampe. Der bliver ikke udbudt nok 
turneringer generelt. 
 
JB billigede ikke, at vi generelt hægtede os på SLTU, men ville hellere have, at de Storkøben-
havnske klubber spillede hos KTU. 
 
BM tilføjede, at erfaringen viser, at KTU’s spillere synes, at Dragør ligger langt væk. CR skal 
heldigvis være med til at bestemme, hvor KTU/SLTU-holdkampene skal foregå, og det vil blive 
så tæt på KTU som muligt. 
 
JB oplyste, at SLTU ikke vil være med til, at de omkringliggende klubber bliver tættere knyttet til 
KTU. 
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AH anførte, at man måske skulle tænke i mere bred kreds, fremfor union. Men i princippet var 
de ligeglade med, hvor de spillede – bare der blev spillet. 
 
CQ konstaterede, at den model faktisk var regionsmesterskaber. 
 
JB påpegede, at KTU er vant til at spille på hverdage, medens SLTU spiller i weekends. Tilføjede, 
at nu er vi kommet i gang med samarbejdet, og så må vi se, hvad det bringer. 
 
BM tilkendegav, at vi nu er begyndt med juniorerne – og det er en aftale, at KTU’s spillere ikke 
skal køre så langt. 
 
MP efterlyste en eksakt case fra KFUM, hvori der f.eks. foreligger et pilotprojekt for en klub. 
 
AH mente, at vi skal finde ud af, hvilke slags holdturneringer, der er interessante. 
 
BM sagde, at vi arbejder på sagen. 
 
Da ikke flere ønskede ordet, takkede CQ forsamlingen for god ro og orden, hvorefter general-
forsamlingen var afsluttet. 
 
BM afsluttede med at takke for den konstruktive debat og de mange gode synspunkter, der var 
fremkommet. 
 
 
Referent 
Merethe Christensen 

 


