
Referat af Tennis Øst bestyrelsesmøde den 17. august 2021 
kl. 19 i HIK 
 
Tilstede: Martin Jørgensen (MJ)  Henrik Klitvad (HK)  
   Poul Lundberg (PL)   Joakim Thörring (JT)  

 Cathrine Riis (CR)   Kim Hansen (KH)  
 Kurt Søndergaard (KS)    

 
Afbud:  Christian Eppers (CE) 
 
 
Beslutningssager: 
Aftale med Frederik Hausner Petersen ifm. skumtennis: MJ gennemgik kort 
arbejdsopgaverne og hvordan vi pt. afregner Frederik og den aftale vil vi gerne 
fortsætte med. KS kontakter Frederik for at give besked.  
 
 
Sager til debat: 
TØ generalforsamling 28/9 2021: Bestyrelsen finder et revisionsfirma der vil 
påtage sig arbejdet som revisor, og vælger dem, hvis ikke nogen melder sig til 
opgaven på generalforsamlingen. Vi genopstiller ikke den valgte revisor, da vi 
ikke kan love ham hvad opgaven skal være før efter den 28. september. 
 
Formålet med unionstræning: vi arrangerer ikke fast klubtræning, det er for 
alle der melder sig individuelt, og lige meget hvilken klub de kommer fra.  
 
Tournament Software: HK tænker at man skal overdrage arbejdet med TS til 
forbundet, så det er dem der styrer alt med turneringsplanlægning.  
Vi kan lave oplæg til bl.a. forbundet om hvem der skal lave hvad i den forbin-
delse. Vi starter med at MJ taler med Emil Bødker om det er muligt. 
 
Præsentation af strukturarbejde: HK og JT gennemgik deres foreløbige tanker 
og ideer til det videre strukturarbejde fra unionen. Stor enighed om det er et 
godt oplæg som HK/JT har udarbejdet. Den videre proces fortsætter med 
HK/JT som tovholdere. 
 
 
Sager til orientering: 
KS og PL gennemgik regnskabet pr. 31.juli 2021 og der forventes et pænt 
overskud for året 2021.  
Sagen med de ’7 klubber’ viser pt. at Blovstrød er den eneste klub der ikke 
ønsker at betale kontingent og også vil udmeldes af unionen. PL, KS og Emil 
Bødker finder mødedato med klubben for at finde en aftale. 
Der er afsat 100 t.kr. til ’Udviklingsinitiativer’ og vi vil bruge nogen af dem til 
træning og samlinger i vores yderområder. Tovholder er KH og der skal være 
noget i gang inden årets udgang.  
 
SM ude blev ikke som forventet, men kun én række blev ikke afviklet.  
Indbydelse til indendørs hold er udsendt og fristen er den 23. august.  
Der er indbudt til Åbne SM i skumtennis, og der spilles 25-26. september i 
Hillerød.  
 



Hillerød har søgt om 10 t.kr. i tilskud til deres TE turnering men bestyrelsen 
kan ikke imødekomme ansøgningen fra klubben. 
KS og PL kommer med oplæg til betingelser for at få tilskud.  
 
CR vil gerne have at der skal udkomme 4 Nyhedsbrev om året. Næste skal 
være kort efter generalforsamlingen men kom allerede gerne nu med input til 
artikler. Vi skal huske at promovere vores sponsorer. 
 
Kørestolsudvalget nævnte at der skal etableres et møde med Birkerød 
Tennisklub i forhold til et muligt kommende samarbejde. 
 
DTF er i gang med at ansætte en afløser for DMN. Der skal også ansættes en 
padel konsulent på en tidsbegrænset aftale for at tage sig af individuelle 
turneringer og holdturneringer. 
Formanden for DTF stiller op som formand for Tennis Europe.  
 
Eventuelt og næste møde:  
Mødet med DTF om ny økonomimodel den 18. august er aflyst/udsat til senere. 
MJ kontakter Emil Bødker om det videre arbejde. 
 
Dragør TK vil gerne stå for finalestævnet ifm. SM ude 2022. 
 
Legatprocessen skal gøres færdigt, men vi venter til 2022. 
 
Næste møde bliver den 28. september inden generalforsamlingen.  
 
 
 
Brøndby 19. august 2021 
Kurt Søndergaard    
Referent 
 


