
Referat af bestyrelsesmøde den 4. juni 2020 kl. 17.30 i HIK 
Tennis 
 
Tilstede: Martin Jørgensen (MJ  Henrik Klitvad (HK)   
  Joakim Thörring (JT)  Poul Lundberg (PL)   
  Cathrine Riis (CR)   Christian Eppers (CE)  
  Kurt Søndergaard (KS)   
 
Afbud:  Kim Hansen (KH) og Lise Christoffersen (LC) 
 
 
Thomas Badura fra SponsorPeople deltog i bestyrelsesmødet, hvor han 
orienterede om mulighederne for at lave sponsorater til unionen, store som 
små.  
Det blev aftalt at der snarest muligt bliver defineret hvad unionen har at 
udbyde til mulige sponsorer. 
HK er tovholder for projektet og koordinerer med Thomas Badura. 
 
Beslutningssager: 
 
Kontingent: 
Bestyrelsen besluttede at kontingent opkrævninger i fremtiden skal indeholde 
en synlig tekst som oplyser den procentuelle fordeling af kontingentet 66% til 
forbundet og 34% til Tennis Øst 
 
Ansøgning fra HRT om turneringstilskud: 
Efter behandling i Økonomiudvalget af HRT ansøgning om økonomisk støtte til 
deres kommende UTR turnering i sommerperioden, indstillede Økonomi-
udvalget til bestyrelsen at grundet den usikre Corona tid, ikke at yde HRT den 
ansøgte støtte da Økonomiudvalget ikke på nuværende tidspunkt kender 
konsekvensen af Coronaen. 
TØ’s bestyrelse godkendte udvalgets indstilling. 
 
 
Sager til debat: 
 
I hvilken omfang initiativer/ansvarsområder: 
Udvalgene arbejder med deres ansvarsområder og melder tilbage til 
bestyrelsen når det er nødvendigt. 
 
En holdning til afvikling af DTF’s generalforsamling: 
TØ bestyrelse forventer en snarlig DTF generalforsamling afholdt i 2020. 
 
Sager til orientering: 
 
Økonomi: 
Vi afventer økonomiprognoser når vi er tættere på frister og dermed kender de 
faktiske tal, bl.a. SM og holdturnering ude, som begge er store indtægtskilder.  
Politik, mål og strategi (PMS) blev kort gennemgået og teksten omkring 
betaling af regninger redigerer HK og JT. 
 
 



Turnerings- og spilleudvalget: 
Der har været møde med Emil Bødker og Jens Anker samt møde med de 
største klubber samt DTF om hvem der laver hvad og om nogen har ønsker til 
bl.a. elitetræningen. 
Fristen er den 15. juni ifm. SM og der er ca. 900 tilmeldte. 
Udvalgets PMS kommer snarest på skrift. 
Vi arbejder på at arrangere træning på Fyn og Jylland, selvfølgelig i 
samarbejde med FTU og JTU. 
Vi arbejder også på at lave et vist antal Sommer Camp og da Kims løn er 
betalt så burde de give et større overskud. 
 
Lolland/Falster- og Bornholm samlingerne hører under klubudvikling så 
indtægter samt omkostninger skal konteres under det. 
På onsdag har vi en samling for de bedste u10 spillere i AB Tennis. 
 
Kommunikation: 
CR har rundsendt oplæg som der arbejdes videre på.  
Men hvad er den ’rigtige’ måde at kommunikere på, det kigger udvalget på, 
det kunne f.eks. være en fælles skrivefont der bruges.  
Hvordan kan man forklare hvad Tennis Øst mere specifikt står for f.eks. som 
KTU gjorde, hvor det var KM og holdturnering.  
Kan vi lave alt andet end elite for forbundet, måske, men JT bringer det videre 
til forbundet.  
Der skal laves koordineringsplan sammen med forbundet om aktiviteter mm. 
 
Aktivitetsudvalg: 
PL gennemgik deres oplæg og en masse emner blev kastet op og forslag til 
løsninger eller forslag til muligheder at gå videre med. 
Måske der skal inviteres til unionskonference med DTF og DGI, alternativt TØ 
og DGI samt klubber.  
Konklusionen er at PL og JT sætter sig sammen og kommer med et 
løsningsforslag/udkast som vi gå videre med. 
 
Forretningsudvalg: 
De har også lavet PMS som snarest skal på hjemmesiden. 
Der var møde forleden dag hvor der bl.a. blev talt om kontingent. 
 
 
Eventuelt og næste møde: 
Vi skal lave liste med spørgsmål til JT, som han tager med videre til forbundet. 
Indtil videre er det, ’Klare linjer for samarbejdet og initiativer mellem DTF og 
TØ. 
 
Aftaler om hvordan og hvornår vi må gå ind i hallerne igen, det er nødvendig 
for både os og klubberne at vide. 
 
Der er bestilt æresnåle og KS rundsender billede af hvordan de bliver. 
 
Vi vil gerne låne/leje Kim Hansen, hvis der bliver spurgt, men ingen har gjort 
det indtil videre. 
 



MJ arbejder videre med Mikkel Kessler og hans foredrag om mentaltræning, 
inspiration og kost. 
 
Næste møde bliver den 2. juli kl. 18 og i Dragør Tennisklub 
 
 
Solrød Strand den 7. juni 2020   
Kurt Søndergaard   
Referent 
 


