
Referat af generalforsamling i Tennis Øst, tirsdag den 26. 
februar 2020 kl. 19 i Idrættens Hus i Brøndby. 
 
Tilstede var 33 personer fra 14 klubber, inkl. bestyrelse, udvalg, gæster og ansatte. 
Der var udleveret 52 stemmer ud af 263 mulige. 
 
Martin Jørgensen fra bestyrelsen bød velkommen.  
 
 
Pkt. 1 Valg af dirigent 
 
Jan Darfelt fra DIF valgt som dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var 
lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 
  
Pkt. 2 Valg af referent  
 
Kurt Søndergaard valgt som referent. 
 
Pkt. 3 Beretninger  
 
Martin Jørgensen, formand gennemgik den udarbejdede bestyrelsesberetning. Og 
takkede de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer for det store arbejde de har gjort i 
løbet af året. 
 
Poul Lundberg, Rødovre, synes der er kommet forbedringer efter sammenlægningen. 
Men vil gerne høre bestyrelsen holdning til om nogen der savner de tidligere unioner. 
 
Martin Jørgensen, formand har ikke hørt noget fra nogen, nærmere at vi skulle have 
gjort det allerede for mange år siden. 
 
Henrik Overgaard, Roskilde ville gerne høre mere om udviklingen af bl.a. TS, 
turneringer og samarbejdet med forbundet. 
 
Martin Jørgensen, formand fortalte er vi er blevet lovet af forbundet at betalingsmodu-
let kommer til at fungere fra i år. Og hvis der er manglende punkter, så kontakter 
Martin enten formanden fra DTF eller direktøren. 
 
Beretningen taget til efterretning kl. 19.15 
 
Pkt. 4 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og beslutning 
om resultatdisponering 
 
Lise Christoffersen, kasserer gennemgik 5-6 punkter der har været med til at give un-
derskuddet på 250 t.kr. Det var bl.a. øget halleje til mesterskaber og Vinter Tours, 
boldforbrug da vi pt. giver bolde til alle kampe samt præmier til mesterskaber og Vinter 
Tours 
 
Tom Nørskov, Taarbæk ville gerne have haft en gennemgang af tallene. 
  
Martin Jørgensen, bestyrelsen svarede at det ikke var planlagt men ville gerne høre om 
det var noget vi skulle gøre til næste år.  
 
Der var stemning fra forsamlingen til at det skulle vi gøre. 
 



Martin Jørgensen, formand nævnte at vi ikke vil lave store overskud hvert år men vil 
gerne forsøge med noget nyskabende og det kan koste. Alle er velkomne til at søge om 
tilskud til det ene eller andet. Det er ikke kun bestyrelsen der bestemmer hvad 
pengene skal bruges til, det er os alle sammen.  
 
Regnskabet godkendt kl. 19.30 
  
Pkt. 5 Indkomne forslag 
 
Begge bestyrelsens forslag godkendt.  
 
Pkt. 6 Orientering om budget og fastsættelse af kontingent 
 
Joakim Thörring gennemgik opkrævningsmodellerne og forklarede tankerne bag 
forslaget til den nye struktur.  
 
Rødovre, Holte og Taarbæk spurgte om hvorfor vi har brugt de satser der er nævnt og 
medlemsniveau. 
 
Joakim Thörring, bestyrelsen forklarede at satserne er en kabale der skal gå op, så 
budgettet kommer til at hænge sammen. Der er også noget historik i det og SLTU har 
altid haft denne form for opkrævning. Og så vil vi også gerne have at færrest mulige 
ændringer, så alle stadig betaler mere eller mindre det samme. 
Vi skal tage dialogen med de store klubber, dem med over 1000 medlemmer, om det 
fremtidige kontingent, måske alle gerne vil betale noget mere end den lidt lavere sats 
vi lægger op til. 
 
Bestyrelsen bakker op om SLTU modellen, men har hørt hvad der er blevet sagt i aften, 
som de vil gå videre med.  
 
SLTU opkrævningsmodellen vedtaget.  
 
Joakim Thörring, bestyrelsen gennemgik budgettet og nævnte enkelte områder der 
måske skal kigges på i de kommende budgetter, samt de nye tiltag som bl.a. er 
udvikling på Lolland/Falster, uddannelse og legat.  
 
Henrik Klitvad, bestyrelsen supplerede lidt om de nye tiltag vi har afsat penge til, men 
vi hører gerne fra forsamlingen om andre tiltag. 
 
Hans Henrik Bülow, Roskilde vil gerne have en ide om hvor vi er på vej med formuen, 
skal vi på 10 år have brugt alle pengene. Bestyrelsen skal have en politik på det med 
egenkapitalen.  
 
Martin Jørgensen, bestyrelsen svarede at det må blive det næste vi tager hånd om, 
men det er ikke formålet at arbejde den helt ned.  
 
Poul Lundberg, Rødovre ser gerne at alle tiltag, også de nye, også kunne give 
medlemsfremgang.  
 
Henrik Maris, DTF synes det er et godt tiltag med aktiviteten på Lolland/Falster. Og 
synes også man skulle tænke på indkøb af en 8-9 personers bil, som kunne køre 
spillere etc. rundt i DK og som måske kunne lejes ud. 
 
Budgettet herefter gennemgået og afsluttet kl. 20.23. 
 



Pkt. 7-13 Valg 
 
Martin Jørgensen ikke på valg. 
Lise Christoffersen genvalgt. 
Henrik Klitvad genvalgt. 
Cathrine Riis genvalgt. 
Poul Lundberg fra Rødovre valgt som menigt bestyrelsesmedlem.  
Ann Birgitte Holm-Gregersen genvalgt til Appeludvalget. 
Peter Carstensen genvalgt som revisor. 
 
Pkt. 14 Eventuelt 
Claus Ketterle fra Cool Sport fortalte lidt om deres forretning og hvilke aftaler man kan 
indgå med dem og HEAD.  
 
Formanden for Dansk Tennis Forbund Henrik Thorsøe fortalte om det fremtidige 
samarbejde med DGI, hvilket gav anledning til mange spørgsmål og kommentarer. 
 
Forbundets fortjenstnål blev uddelt af formand Henrik Thorsøe til Cathrine Riis fra B93. 
 
Der var 3 flasker vin til Anne Wiberg, men da hun ikke deltog, kunne de ikke afleveres. 
 
Til slut takkede formanden for god ro og orden, samt dirigenten for god ledelse af 
generalforsamlingen. 
 
Mødet slut kl. 21.07 
 
 
Kurt Søndergaard     
Referent      
Solrød Strand 27. februar 2020 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Darfelt    Martin Jørgensen 
Dirigent    formand for Tennis Øst 


