
Referat af bestyrelsesmøde den 25. marts 2020 kl. 20 som 
telefonmøde over internettet  
 
Tilstede: Martin Jørgensen (MJ  Henrik Klitvad (HK)   
  Cathrine Riis (CR)  Joakim Thörring (JT)  
  Christian Eppers (CE) Lise Christoffersen (LC) 
  Kim Hansen (KH)  Kurt Søndergaard (KS) 
 
Afbud:  Poul Lundberg (PL) 
 
 
Evaluering af den netop overståede TØ generalforsamling: 
Punktet blev ikke diskuteret. 
 
 
Arbejdsfordeling mellem sekretariat og bestyrelse: 
Se under nedenstående punkter/kommentarer. 
 
  
Fordeling/bekræftelse af ansvarsområder i bestyrelsen: 
MJ’s udkast blev diskuteret, der er udarbejdet sammen med HK og JT. LC skal 
være velkommen til at blande sig i Turnerings- og spilleudvalgets arbejde, men 
det er MJ og CR der er ansvarlige. CE vil gerne ud af Aktivitetsudvalget pga. sit 
arbejde i resten af 2020, men fortsætter gerne med Kommunikation. Derefter 
godkendt. 
HK synes Forretningsudvalget er et vigtigt organ, men det de tager op, er ikke 
noget som de beslutter, de videresender til bestyrelsen, det er den som er 
beslutningsdygtig. Og så skal Forretningsudvalg ikke drifte, kun tage sig af det 
politiske eller overordnede. 
 
PL kan fortælle meget mere om Space X, så måske KH skal ringe til Poul for at 
høre mere og hvad det går ud på.  
 
Vi skal tale med DGI om arbejdet på Sjælland, så vi eventuelt kan supplere 
hinanden på Sjælland. Det er umiddelbart MJ som tager snakken med DGI, 
måske ved Martin Olsson. 
 
 
Eventuelt og næste møde: 
Der er ikke aftalt nyt møde. 
 
Vi indbyder til SM som vi plejer og udsender snarest muligt indbydelsen. MEN 
MED STORE FORBOLD, alternativt kan det blive flyttet til senere eller måske 
aflyst. Der skal ikke betales ved tilmelding, vi afventer om det i det hele taget 
bliver muligt at afvikle SM i den programsatte periode. Og hvis, så skal der 
betales med MP. I budgettet 2020 står der et overskud på i alt 186 t.kr. 
KS taler med DMN om indholdet i indbydelsen, der er måske lidt med u12/14 
kategori 3/4 og den måde de skal afvikle på. Vi kan eventuelt spørge forbundet 
om juli kunne blive en ny termin, men vi skal også tage hensyn til andres 
arrangementer (Sommer Tours) 



Skumtennis kører vi sammen med DGI til og med 1. maj 2021. MJ holder 
møde med Martin Olsson, DGI på fredag i næste uge, for at tale om økonomi 
og betingelserne.  
 
Der er indgået aftale med Michael Mortensen (MM) om at arrangere diverse 
trænings events. MM vil rigtig gerne med i DK tennis. Aftalen er ikke mere fast 
end at begge parter begge kan træde ud af samarbejdet. MM vil gerne træne 
alle kategorier.  
Der er også talt med Karina Jacobsgaard, Maria Jespersen og Ulrik Secher, og 
de er alle positive for at være unionstrænere.  
 
DGI-aftalen går ud på at vi bare fortsætter med det vi hele tiden har gjort, 
samt nye tiltag. Aftalen med DGI løber i 3 år med 1. april 2020 som start dato. 
I DTF/DGI aftaledokumentet står at der er kontingentfrihed i år 2020 og 2021. 
Det vil sige ikke fra 2022 og frem. 
 
JT taler med DTF om det med gratis medlemskab i de første 2 år, for nye 
klubber, og hvordan perioden skal tolkes. 
 
Daniel Mølgaard har talt med Roskilde om afvikling af Åbne SM i skumtennis og 
de vil gerne til september 2020 og også gerne i 2021, hvor de har 100-års 
jubilæum. KS taler med Frederik H. Petersen om han vil tage sig af Åbne SM i 
skum, måske sammen med Kim Hansen. Fremadrettet skal vi måske spørge 
klubber om de vil byde ind på arrangementet.  
 
Vi arbejder helt normalt med holdturneringen og de offentliggjorte spille-
terminer, men ellers må vi se hvad udmeldingerne bliver og om vi skal flytte 
terminer etc.  
 
Vi opkræver kontingent som aftalt tidligere, altså pr. maj og september og 
opdelt i DTF kontingent og Tennis Øst kontingent. 
 
 
 
Solrød Str. den 30. marts 2020   
Kurt Søndergaard 
Referent 


