
 
 
Bestyrelsens Beretning for 2018 
 
2018 var året hvor KTU rundede 75 år, og samarbejdet med Sjællands Tennis Union, SLTU, under 
Tennis Øst, blev yderligere udviklet.  
 
Udover KTU junior træning indendørs vinter/forår 2018, er alle unions aktiviteter afviklet i 
samarbejde med SLTU under Tennis Øst. Det stærke og brede samarbejde unionerne i mellem, har 
bevirket at kerneydelserne til unionernes medlemmer, er blevet både flere og bedre. Tennis Øst 
Udendørs Holdturnering 2018, var resultatet af et totalt redesign af begge unioners holdturnering. 
Formålet med de mange, og store ændringer var at etablere en holdturnering, hvor klubberne fra 
begge unioner kunne møde nye modstandere - i en turneringsstruktur, hvor udbuddet og 
strukturen af rækker var udvidet til at tilgodese endnu flere spilleres og klubbers præferencer. 
Ligeledes blev formatet i de bedste rækker ændret for at sikre en problemfri op- og nedrykning 
til/fra DH Turneringen. Afviklingen af holdturneringen foregik meget tilfredsstillende. Den 
efterfølgende evaluering af holdturneringen, via feedback fra de deltagende klubber, har ikke 
overraskende identificeret et par områder hvor ændringer er påkrævet. Disser ændringer er nu 
indarbejdet i holdturneringen for 2019. 
 
Tennis Øst Mesterskaberne, både udendørs (2018) og indendørs (2019), blev yderst godt 
modtaget af spillere i alle aldre, og fra klubber over hele Sjælland. Begge turneringer var rigtig 
godt besøgt, og kampene blev afviklet på mange forskellige anlæg. Alt sammen noget som var 
med til at skabe fundamentet for en ny struktur og opfattelse af tennislandskabet på Sjælland. 
 
KTU junior indendørstræning blev fra efteråret 2018 ligeledes koordineret og afviklet under Tennis 
Øst. Træningskoncepter og tilbud til vores juniorer – uanset alder og niveau - på tværs af Sjælland, 
er et område, som fortsat bør være i fokus de kommende år. 
 
KTU’s bestyrelse har i løbet af året prioriteret at komme tættere på unionens klubber via Klub 
Dialog Møder. Møderne gav et spændende billede af en union, med klubber med meget 
forskellige udfordringer, muligheder og ambitioner. Den nære dialog mellem union/forbund og 
klub, er ligeledes et område som bør sættes højt på agendaen i unionen allerede i 2019. I tråd med 
dette har DTF nedsat en arbejdsgruppe, med repræsentanter fra unionerne og forbundet, med det 
formål at konkretisere unionernes og forbundets roller og opgaver. Resultatet af dette arbejde bør 
vi have store forventninger til da det kan bane vejen for et struktureret og målrettet arbejde med 
klubberne omkring de udfordringer som de ser øverst på deres agenda. 
 



KTU voksede primo 2017 til primo 2018 med ikke mindre end 511 medlemmer til 10.833 – en 
vækst på hele 5%. Væksten er især drevet af B.93 (+262), Sundby (+130), og KB (+121). I den 
anden ende af skalaen har især KFUM (-62), ATK (-45) og TKR (-31) haft en nedgang i antallet af 
medlemmer. 
 

 
 
Sidst, men ikke mindst, skal der lyde et stort tak fra KTU’s bestyrelse til Sekretariatet i SLTU, for 
deres flotte indsats i 2018. Det nye samarbejde har udfordret os alle, og især krævet at dem som 
sidder med de administrative opgaver i hverdagen, skulle udvise en stor forståelse for detaljerne, 
og en stærk vilje til at drive forandringerne igennem. 
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Proces for fusion mellem KTU med SLTU, etablering af Tennis Øst 
På KTU’s Generalforsamling 2017, fik bestyrelsen mandat til at arbejde videre med planerne om 
en fusion med SLTU – og dermed danne Tennis Øst. Det nuværende samarbejde med SLTU er - ud 
fra et aktivitetssynspunkt – at sidestille med resultatet af en sådan fusion. KTU anno 2019 er 
således – helt efter planen – reduceret til et politisk organ, som får sine aktiviteter udført af SLTU’s 
sekretariat. SLTU vil kunne fortælle om en lignende situation, hvorfor behovet for at etablere ét 
politisk organ med ansvar for begge unioner – og derved nedlægge de nuværende unioner – er et 
logisk, og presserende, næste skridt for at sikre en sammenhængende vision for udviklingen af 
tennis på Sjælland.  
 
Da unionerne er medlem af Dansk Tennis Forbund, og dermed underlagt forbundets love, kan en 
fusion mellem KTU og SLTU kun finde sted, såfremt forbundets love ændres.  
Dansk Tennis Forbund vil på forbundets generalforsamling, 16. marts 2019, stille forslag om 
ændring af forbundets struktur, så den fremover består af 3 unioner, hvoraf Tennis Øst vil være 
den ene. Såfremt dette forslag vedtages, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling i 
april måned med henblik på at vedtage fusion på en umiddelbart herefter stiftende 
generalforsamling i den nye union, Tennis Øst. På den stiftende generalforsamling vil vedtægter, 
bestyrelse – alle poster vil være på valg, og økonomi, herunder kontingent, være på dagsorden. 
 
Perioden de kommende to måneder – indtil en stiftende generalforsamling i april. Ovenstående 
proces har følgende indflydelse på KTU’s Ordinære Generalforsamling 2019: 

- fastlæggelse af kontingent på baggrund af udarbejdet budget. Bestyrelsen arbejder med 
bestyrelsen i SLTU, på at fremlægge et 2019 Tennis Øst budget – herunder 
kontingentstruktur – til den stiftende generalforsamling for Tennis Øst 

- den siddende KTU-bestyrelse, ønsker at forblive aktiv indtil den stiftende 
generalforsamling for Tennis Øst. Valg til bestyrelsen er således for perioden frem til Tennis 
Øst stiftende generalforsamling. 
Vibeke Samuelsen, og Christophe Johansen har dog meddelt at de ønsker at fratræde 
deres poster pr. datoen for den ordinære generalforsamling.  
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