
Referat af generalforsamling i Sjællands Tennis Union, mandag 
den 6. marts 2017 kl. 19.30 i Idrættens Hus i Brøndby. 
 
Tilstede var 28 personer fra 15 klubber, inkl. bestyrelse, udvalg, gæster og ansatte. 
Der var udleveret 32 stemmer ud af 180 mulige. 
 
Lars Gulmann bød velkommen og præsenterede gæsterne, Klaus Nørby Jakobsen, DTF, 
Emil Bødker, DTF, Martin Olsson, DGI, Joakim Thörring, KTU, Claus Ketterle og Jørn 
Harder, begge fra Cool Sport/HEAD. 
 
Pkt. 1 Valg af dirigent 
 
Steffen Wanscher fra Korsør valgt som dirigent og han konstaterede, at generalforsam-
lingen var lovlig og dermed beslutningsdygtig. Der er kommet et ekstra pkt. på 
dagsorden og det er at Dianalund TK som medlem af unionen. Ingen indvendinger mod 
den ændrede dagsorden. 
 
 
Pkt. 2 Beretninger  
 
Formandens beretning, ved Lars Gulmann, LG gennemgik sin beretning hvor han 
henviste til og kommenterede sin skriftlige beretning. 
 
Poul Lundberg, Rødovre. De har stået stillet stille i flere år ifm. medlemstallet. De 
har været rundt til mange stævner, men de savner rigtig meget markedsføring til 
stævnerne og tennis i det hele taget. 
 
Lars Gulmann, kunne kun være enig. Men det kan være svært at komme gennem i 
lokalaviserne og det er noget vi vil tage op i bestyrelsen. 
 
Martin Jørgensen, Ølstykke nævnte at vi fremadrettet skulle sørge for mere og 
bedre kommunikation ifm. forbunds- og unionsarrangementer, så der ville komme flere 
tilskuere.  
 
Jan Winther, Roskilde/DTF var enig i at det var noget som der skulle tages hånd 
om, men samarbejde er også vejen frem, så vi skal alle byde ind. 
 
Seniorudvalget havde ikke yderligere kommentarer til den skriftlige beretning. Anne 
Wiberg fra SU, præciserede lidt om hvilke spillere der måtte spille på motionisthold. 
 
Jesper Schou, Ungdomsudvalget havde ikke yderligere kommentarer til den 
skriftlige beretning. 
 
Klubaktivitetsudvalget havde ikke yderligere kommentarer og der var ikke lavet en 
skriftlig beretning. 
 
Beretningerne blev taget til efterretning med akklamation. 
 
 
Pkt. 3 Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.  
Preben Rasmussen nævnte at revisor havde underskrevet regnskabet og det samme 
havde hele bestyrelsen. Regnskabet viste et overskud på 211 t.kr. Preben Rasmussen 
gennemgik og forklarede flere poster i de forskellige udvalg.  
Regnskabet enstemmigt godkendt.  



Pkt. 4 Indkomne forslag 
St. Heddinge og Dianalund Tennisklubber blev begge optaget i unionen og dermed 
også i forbundet, ved akklamation. De repræsenterer 100 medlemmer tilsammen. 
 
 
Pkt. 5 Kassereren forelægger budget og forslag til kontingent.  
Budgettet 2017 viser et lille overskud på 3 t.kr. og Preben Rasmussen gennemgik flere 
af tallene. 
Kassereren foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget enstemmigt. 
 
Dog skal der tages højde for en eventuel stigning/nedsættelse af forbundets 
kontingent, der afgøres den 18. marts 2017 i Kolding.  
 
 
Jan Winther, Roskilde nævnte at SLTU har differentieret kontingent, hvilket vil sige 
at de store klubber betaler væsentligt mere end de små klubber.  
 
 
Pkt. 6 Fastsættelse af fordelingsnøgler etc. 
Enstemmigt vedtaget. 
 
 
Pkt. 7-13 Valg 
Lars Gulmann, Humlebæk genvalgt som formand. 
Preben Rasmussen, kasserer, er ikke på valg, men det er hans sidste år. 
Martin Jørgensen, Ølstykke genvalgt som formand for Seniorudvalget. 
Mona Aagaard, Ølstykke genvalgt som medlem af bestyrelsen. 
Henrik Maris, Slagelse, spurgte generalforsamlingen om de syntes det var en god ide at 
vælge ham, når han nu også var valgt til forbundets bestyrelse. Det var der ingen 
indvendinger til. Henrik Maris genvalgt som medlem af bestyrelsen. 
Torben Christiansen, Hillerød genvalgt som revisor. 
Carl Christian Andersen, Ledøje-Smørum, genvalgt som revisorsuppleant. 
Jesper Tvermoes genvalgt for 2017-2019 til Appeludvalget. 
 
 
Pkt. 15 Valg af mødested/tidspunkt for kommende års generalforsamling.  
Det bliver tirsdag den 6. marts 2018 og i Idrættens Hus i Brøndby.  
 
 
Pkt. 16 Eventuelt 
Joakim Thörring, nyvalgt formand for KTU, glædede sig til, og så frem til det fremtidige 
samarbejde med SLTU og klubberne. 
 
Til slut takkede formanden for god ro og orden, samt dirigenten for ledelse af 
generalforsamlingen. 
 
Mødet slut kl. 20.32  
 
 
 
 
Kurt Søndergaard   Steffen Wanscher  
Referent     Dirigent 
Solrød Strand 14. marts 2017 


