
Referat af den 12. maj 2021 kl. 18 i Idrættens Hus  
 
Tilstede: Martin Jørgensen (MJ)  Henrik Klitvad (HK)  
   Poul Lundberg (PL)   Joakim Thörring (JT)  

 Lise Christoffersen (LC)  Kurt Søndergaard (KS)  
  

 
Afbud:  Kim Hansen (KH) og Cathrine Riis (CR) og Christian Eppers (CE) 
 
 
MJ nævnte at kørestolslandsholdet har vundet de sidste to matcher i Portugal, 
med KH som træner/coach. 
 
KH henter vores bil mandag den 17. maj i Helsingør. 
 
Beslutningssager: 
 
Forslag til aftale og afregning af holdturneringsgebyr mellem TØ og DTF, før, nu 
og fremadrettet: MJ gennemgik historien om hvordan det hele er startet og hvad 
der siden er sket, eller måske ikke sket. Afregningen for 2020 er på plads, ved at 
DTF sender os en kreditnota på 9 t.kr. Så af de 80 t.kr. vi ’startede’ med, har vi 
delt det med 50% til hver.  
 
Aftalen bliver fremadrettet at vi frasiger os retten til pengene ifm. holdene i 
division og Liga udendørs.  
 
Men kommer der andre lignende scenarier som vi mister økonomi på eller der er 
problematikker med, f.eks. at vi afgiver aktiviteter til andre, så skal det være en 
bestyrelsesbeslutning.  
 
Alle sager der har økonomiske konsekvenser, skal dokumenters på skrift. 
 
Omkring det med kontingent og gratis i en periode, skal vi få lavet en aftale 
om. Vi skal finde ud af hvor meget vi har måske betalt for meget de sidste par 
år til DTF. 
I hvilket omfang har DTF været med i denne rabataftale og hvor meget har 
Daniel på skrift, det skal vi undersøge. 
 
Det med forsikringen skal vi ikke betale, det må forbundet gøre. Men dog 
mener vi at det er klubben selv der skal betale, det er så små pengene.  
 
Vi beder JT om gå videre til DTF’s bestyrelse at gratister skal vi dele. 
  
Nedlæggelse af Økonomiudvalget: Det nedlægges officielt.  
 
Eventuelt og næste møde:  
 
Generalforsamling den 14. september, alternativt 16/9 eller allerhelst 18/9, 
der er en lørdag. Vi spørger Jan Darfelt om han kan de nævnte dage. 
 
Generalforsamling i kørestolstennis landsudvalget forleden, hvor HK deltog.  
Det er grundlæggende Tennis Øst der fremadrettet tager sig kørestolstennis og 
er tovholder for det. DTF overdrager aktivitetsdelen til os. 



HK uddelte, på vegne af kørestolstennis, Kurt Nielsen pokalen til Martin 
Jørgensen, for hans arbejde med kørestolstennis. 
 
PL nævnte at der kommer et Nyhedsbrev kort efter SM-finalerne.  
Vi skal linke fra FB til hjemmesiden så flere kan få vores Nyhedsbrev. Vi skal 
arbejde videre med Mailchimp, så GDPR bliver overholdt. Vi skal gå fra 100 til 
1000. 
Bambusa er nu i gang og hvem man skal kontakte for yderligere oplysninger.  
 
Vi arbejder videre bannerreklame på hjemmesiden.  
 
JT nævnte at vi måske skal forsøge os med en podcast, det kunne være bløde 
emner f.eks. Ketterle der taler om ketsjere eller holdturneringen. Der ligger et 
studie i Nordhavnen og det koster 500 kr./time eller 1.000 kr. for 3 timer. 
JT taler med KH om et samarbejde med YouTube eller podcast.  
 
Skrivelsen fra MJ, om DTV skal ind under DTF, blev diskuteret. Konklusion blev 
at man fortsætter som hidtil. 
 
Næste møde den 14. juni kl. 18 i HIK. Der er allerede afbud fra KS, da han er 
på ferie.  
 
Der er muligvis sommerfest lørdag den 26. juni og i Tivoli. 
 
Til sidst takkede formanden den afgående kasserer Lise Christoffersen og 
overrakte hende en lille afskedsgave. 
 
 
 
Brøndby 19. maj 2021 
Kurt Søndergaard    
Referent 
 


