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Generalforsamling afholdt den 23. februar 2016 kl. 19:00 på Kjøbenhavns Boldklubs anlæg, 
Peter Bangs Vej 147, 2000 Frederiksberg. 
 

 Boris Michailoff (BM), Birthe Andersen (BA), Jesper 
Bjarnholt (JB), Cathrine Riis (CR), Lars Knudsen (LK), Karin Nielsen (KN) og Merethe Christensen 
(MC). 
 

ATK – Ole Juhl (OJ) 
Berlingske TK – Inge Hansen (IH) 
B 93 – Niels Henrik Jørgensen (NHJ) 
KB – Daniel Nielsen (DN) 
KFUM – Thomas Skovbo (TS) og Erik Nielsen (EN) 
KTK – Jesper Bjarnholt (JB) 
Ryvang – Max Petersen (MP) 
Vanløse TK – Inge Hansen (IH) 
 

Henrik Klitvad, formand for DTF 
Henrik Thorsøe Pedersen, formand for SLTU 
Inge Michailoff, KB 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Bestyrelsens beretning. 
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
5. Fastsættelse af kontingent på grundlag af budget, der forelægges til orientering. 

(Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 20 kr. pr. medlem)  
6. Indkomne forslag. 
7. Valg af formand – Boris Michailoff er valgt for perioden 2015 – 2016. 
8. Valg af kasserer – Birthe Andersen er villig til genvalg for perioden 2016 – 2017. 
9. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer: 

Merethe Christensen er villig til genvalg for perioden 2016 – 2017. 
Cathrine Riis er villig til genvalg for perioden 2016 – 2017. 
Lars Knudsen er villig til genvalg for perioden 2016 – 2017. 
Jesper Bjarnholt er valgt for perioden 2015 – 2016. 
Karin Nielsen er valgt for perioden 2015 – 2016. 

10. Valg af revisor – Oddbjørn Unset (villig til genvalg). 
11. Eventuelt. 
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BM indledte med at byde de fremmødte velkommen til årets generalforsamling. BM udtrykte 
glæde ved at se DTF’s formand Henrik Klitvad og SLTU’s formand Henrik Thorsøe Pedersen 
blandt de tilstedeværende. 

 

Ole Juhl blev foreslået og valgt som dirigent. OJ konstaterede herefter, at generalforsamlingen 
var lovlig indkaldt og gennemgik herefter antallet af de fremmødte stemmer: 
 

Klub Medlemstal 2014 Stemmer 
 

Ikke mødt 

      ALT 211 2 
 

2 
 ATK 1.037 6 

   BERL.Tidende 32 1 
   B.93 1.374 7 
   Borup 93 1 
 

1 
 Dragør 472 3 

 
3 

 H.I.K. 2.349 12 
 

12 
 K.B. 2.193 11 

   K.F.U.M. 649 4 
   K.T.K. 474 3 
   NTK-Amager 216 2 
   SUNDBY 241 2 
 

2 
 SØVANG 109 1 

 
1 

 T.K: Ryvang 572 3 
   VANLØSE 250 2 
   7 bestyrelsesmedlemmer 7 
   

      

 
10.272 67 

 
21 

 

      46 af de stemmeberettigede var mødt op.   
21 stemmer ikke mødt.  
En stemmeprocent på 68. 

 
OJ konstaterede, at der var sket en fejl i forbindelse med valget af bestyrelsesmedlemmer i 
2014. Der var valgt 3 bestyrelsesmedlemmer, men lovene tilskrev, at der kun skulle vælges 2 
medlemmer. Derfor foreslog OJ, at man rettede op på dette ved denne generalforsamling og 
valgte 2 for en periode af 2 år og 1 person for 1 år. Ingen bemærkninger til denne ændring. 

Merethe Christensen blev foreslået og valgt som referent. 
 

BM aflagde på bestyrelsens vegne følgende beretning: 
 

 
 
KTU består stadig af 15 klubber. I 2014 var medlemstallet 10.272.  Desværre var det en nedgang 
fra året før på 83 medlemmer, svarende til en samlet nedgang på 0,8 %.  
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Unionens gennemsnitlige medlemstal de sidste 10 år er 10.770 medlemmer. 
Tallene for 2015 kendes endnu ikke, da de først er ved at blive gjort op i klubberne. Tallene 
forventes offentliggjort omkring 1. april. 
 
SLTU (inkl. LFTU) havde i 2014 en nedgang på 1.144 medlemmer (eller en samlet nedgang på 
4,05 %). 
 
FTU havde en nedgang på 346 medlemmer (eller en samlet nedgang på 7,89 %). 
 
JTU havde en nedgang på 764 medlemmer (eller en samlet tilbagegang på 4,66 %). 
 
Dansk Tennis Forbunds medlemstal var i 2014 i alt 57.052. 
 
KTU ved, at klubberne gør alt for at få flere medlemmer samt at holde på dem, de har. Det er 
vigtigt, at alle klubber i unionen fortsat gør alt for at få medlemstallet op i KTU og dermed i DTF. 
 
DTF har i samarbejde med DIF lavet en samarbejdsaftale om, at vi i de næste 3 år skal stige 
10.000 medlemmer på landsplan. Kun tiden kan vise, om dette mål kan nås. 
 
Mange af klubberne deltog i tennissportens dag. I år bliver dagen afholdt lørdag den 30. april 
2016. 
 

KTU’s bestyrelse har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2015/2016. 
 
Unionen afholder normalt møderne en uge før, der er møde i DTF´s bestyrelse, og bestyrelsen 
bliver på møderne blandt andet orienteret om, hvad der sker eller er sket i forbundet. 
 
Referaterne fra bestyrelsesmøderne bliver lagt ind på KTU´s hjemmeside. Referaterne fra DTF´s 
bestyrelsesmøder kan ses på forbundets hjemmeside, 
 
KTU´s bestyrelse har de seneste år haft et stort ønske om, at DTF får lavet et nyt turnerings-
program samt et nyt holdturneringsprogram. Det ser nu ud til, at det lykkes. Herudover har det 
fra unionen været et stort ønske at få indført licensnumre til samtlige medlemmer i DTF. 
 
Dette er, hvad man har sat i gang i forbundet, og nu ser det ud til, at det vil blive indført fra 
efteråret 2016. 
 
Et stort ønske fra KTU er endvidere, at DTF ikke sætter for mange bolde i luften, men i stedet 
laver en plan, som kunne betyde, at forbundet får afsluttet mange af de problemer og sager, 
som længe har ligget og ventet på at blive løst. 
 
BM nævnte endvidere, at KTU´s bestyrelse har brugt megen tid på at drøfte den nye 
strategiplan i DTF, som også vil komme til at berøre KTU. 
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”Digital strategi  
”Den store IT-knap” kalder vi det i DTF – det være sig udmøntningen af vores digitale strategi og 
implementeringen af en lang række nye digitale løsninger, der gør hverdagen lettere for både 
klubber, medlemmer og ansatte. På generalforsamlingen i 2015 tilkendegav de fremmødte en 
ubetinget opbakning til en opprioritering af DTF’s digitale platforme. IT-satsningen omfatter 
både administrationssystemer, turneringsprogrammer og løsninger til brug på klubniveau. 
Forarbejdet er gjort, og allerede ved generalforsamlingen i 2016 kan vi præsentere yderligere 
elementer af det endelige resultat. 
  
Politisk Program 2016-2020 

Bestyrelsen besluttede i forlængelse af generalforsamlingen i 2015, at DTF’s hidtidige rullende 
strategier konverteres til et fast politisk program, som vil blive justeret i fireårige intervaller. Til 
udarbejdningen af Politisk Program 2016-2020 har bestyrelsen fået input til den retning, 
Tennisdanmark mener, DTF skal arbejde henimod, fra en række klub- og regionsmøder rundt i 
landet, fra ad hoc-udvalg og fra et seminar med DTF’s medarbejdere. Der var ligeledes en 
Politisk Program-dag i januar 2016, hvor alle interesserede atter kom til orde under ledelse af 
Politisk Program-tovholder, kasserer i DTF’s bestyrelse, Jan Winther.” 
  

I foråret fik 6 af unionens klubber, der er beliggende i Københavns Kommune besked på, at de 
fremover selv skulle stå for vedligeholdelsen af deres tennisanlæg, og at Københavns Kommune 
ville yde klubberne en sum penge til dette. 
 
Det, unionen kunne se, var, at klubberne ikke fik lov til at bestemme over alt, men at det stadig 
var kommunen, der havde det overordnede ansvar. På et DTF bestyrelsesmøde, hvor DIF’s 
formand Niels Nygård var til stede, blev dette omtalt. Hvis klubberne ville have hjælp, har DIF et 
bestyrelsesmedlem, der sidder i Københavns Kommunes idrætsudvalg, som kan bistå 
klubberne. 
 

 
DTF har arrangeret et informationsmøde med Dansk Tennis forbund, Københavns Tennis Union 
og DGI Tennis, hvor man vil orientere om et fremtidigt samarbejde.  
 
”Projekt Bevæg dig for livet”, afholdes onsdag den 9. marts 2016 i cafeen på ATK’s anlæg, 
Genforeningspladsen 54, i tidsrummet kl. 19:00 – 20:30. Unionens klubber opfordredes til at 
deltage. 
 

 
DTF´s Generalforsamling skal i år afholdes i København. Datoen er lørdag den 19. marts 2016 
kl.13.30. Generalforsamlingen finder sted på Scandic-Hotel Sydhavnen, Sydhavns Plads 15, 2400 
København SV. 
 
Til slut takkede BM på bestyrelsens vegne alle de klubber og personer, der har hjulpet med til at 
påtage sig at løse opgaver for KTU. 
 

Først takkede CR Karin og Jesper samt resten af bestyrelsen for et godt samarbejde i det 
forløbne år. 
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Ligeledes rettede CR en tak til Jens Seibæk, som står for unionens træning. Træningen finder 
sted på henholdsvis ATK, B93 og KB’s anlæg. 
 
Københavnsmesterskaberne var forløbet rigtig godt med mange spændende kampe. Desværre 
var der igen en del wo. Her nævnte CR, at det var vigtigt, at klubberne forklarede deres spillere, 
at de skal møde op.  
 
I dette års KM deltog også U10, hvilket havde været en stor succes. Så det påtænker unionen at 
fortsætte med fremover. 
 
CR takkede de personer/klubber, som har stået for afholdelsen Københavnsmesterskaberne.  
 
Ungdomsudvalget har efter drøftelse i bestyrelsen besluttet at fortsætte samarbejdet med 
SLTU med hensyn til deltagelse i holdturneringen for juniorer, da dette havde været en stor 
succes for unionens spillere. Fra KTU havde 42 hold tilmeldt sig fra henholdsvis ATK, B93, KB, 
KTK, NTK og ST. 
 
CR arbejder stadig på at få nedsat deltagergebyret, som efter unionens opfattelse er for højt i 
forhold til prisen for SLTU’s hold. SLTU betaler 900 kr. pr. hold. KTU betaler 1.350 kr. pr. hold. 
 
I år har unionen valgt at lægge KM på KB i forbindelse med klubbens 140’s år jubilæum. Alle 
årgange lige fra junior til veteran vil derfor blive spillet på KB. 
 
Som noget nyt vil unionen udbyde flere rækker i hver årgang. Så der vil forhåbentlig blive flere 
lige kampe. Ligeledes påtænkes der uddelt fair-play priser. 
 
Endelig oplyste CR, at der i 2015 har været givet støtte til: 
Sundby Tennis til afholdelse af softtennis turnering Copenhagen Open. 
Kløvermarkens Tennis Klub til støtte af vinterturnering. 
Kjøbenhavns Boldklub til støtte til afholdelse af ITF turnering samt TennisEurope turnering for 
henholdsvis U 14 og U 16 spillere. 
 

JB oplyste, at turneringsudvalget som sædvanlig havde stået for holdturneringen både 
udendørs og indendørs. 
 
Veteranerne spillede - på samme måde som Danske Tennis Veteraner - 7 kampe i hver række, 
men dette havde vist sig ikke at være nogen succes. Holdturneringsudvalget havde derfor 
besluttet at vende tilbage til 5 kampe i den kommende sæson. Veteranrækkerne vil blive delt 
op i 3 rækker som følger: +40/45, +50/55 og +60/65. 
 
I Københavnsserien og de underliggende serier blev der spillet med blandede hold. Dette 
forsættes i 2016. Københavnsserien bliver efter turneringens afslutning pointmæssigt opdelt i 
herrer og damer, og oprykning sker derefter. En klub kan derfor godt vinde Københavnsserien 
uden at rykke op i divisionerne. KTU mener fortsat, at det var en fejl, da forbundet opdelte 
divisionerne i rene herre- og damerækker. 
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JB oplyste endvidere, at det stadig er et problem, at resultaterne ikke bliver indberettet til 
tiden, og at enkelte kampe aldrig bliver spillet. Det gør det vanskeligt for holdturnerings-
udvalget at få stillingerne ført ajour. Derfor er der i sæsonen udstedt enkelte bøder. Holdturne-
ringsudvalget vil igen opfordre klubberne og deres holdkaptajner til at stramme op på det i den 
kommende sæson. 
 
Med hensyn til de individuelle mesterskaber vil unionen stadig afholde turnering for seniorer, 
og som en nyhed i 2016 også en turnering for veteraner. 
 
Da KB i anledning af deres jubilæum vil afholde alle rækker – herunder også juniorrækker – 
håber holdturneringsudvalget på en rigtig stor tilslutning til turneringen, og JB bad om, at de 
enkelte klubber vil være behjælpelige med en stor tilmelding til det kommende arrangement. 
 
Endelig takkede JB for sæsonen og det gode samarbejde i 2015. 
 
Alle tre beretninger blev godkendt uden bemærkninger. 
 

BA oplyste, at der var et overskud på godt 27.000 kr. Der var til BA’s glæde ikke brugt så mange 
penge på administration, men til gengæld en del på aktiviteter. BA uddybede de ydede tilskud 
til turneringer, jfr. ovenfor. KTK’s tilskud havde været på 2.000 kr., Sundby’s tilskud ligeledes på 
2.000 kr. samt tilskud til KB på henholdsvis 13.000 kr. og 10.000 kr. BA præciserede, at det 
primært var juniorturneringer, som unionen ydede tilskud til. 
 
Da der ikke var spørgsmål til regnskabet, blev dette godkendt. 
  

BA oplyste, at unionen ville fastholde et kontingent på kr. 20,00 pr. medlem. Da der var 
usikkerhed om medlemstallets størrelse, kunne det budgetterede overskud blive større. 
Budgettet er baseret på sidste års medlemstal. 
 
Der var ingen bemærkninger til det fremlagte budget, og kontingentet var herefter godkendt. 
 

Der var ikke modtaget nogen forslag. 
 

Boris Michailoff er valgt for perioden 2015 – 2016. 
 

Birthe Andersen blev genvalgt for perioden 2016 – 2017. 
 

Jfr. OJ’s bemærkninger foran om fejlen vedrørende valgene i 2014 blev der foretaget følgende 
valg: 
Merethe Christensen blev genvalgt for perioden 2016 – 2017. 
Cathrine Riis blev genvalgt for perioden 2016 – 2017. 
Lars Knudsen blev valgt for perioden 2016.  
Jesper Bjarnholt er valgt for perioden 2015 – 2016. 
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Karin Nielsen er valgt for perioden 2015 – 2016. 
 

Oddbjørn Unset blev genvalgt som revisor. 
 

IH henviste til nogle holdturneringskampe i Serie 1, hvor hun i egenskab af holdkaptajn havde 
oplevet, at der blev udleveret for få bolde pr. holdkamp samtidig med, at de udleverede bolde 
var af en meget ringe kvalitet. IH bad om, at det blev præciseret i retningslinjerne, hvad kravet 
til antal af bolde samt standarden på boldene burde være. 
 
JB lovede at følge op på sagen. 
 
BM benyttede lejligheden til at uddele nogle velfortjente hædersbevisninger, rosende ord samt 
blomster til nedenstående: 
 
Cathrine Riis fik for sin mangeårige indsats i B.93 og for sit arbejde som ungdomsformand i KTU 
en ungdomslederpris på 1.000 kr. 
 
CR viste både overraskelse og glæde og takkede mange gange for prisen. 
 
BM overakte herefter KTU’s æresnål til Henrik Klitvad. BM fremhævede i sin tale blandt andet 
de gode relationer, de altid har haft til hinanden – relationer, der går helt tilbage til HK’s 
juniortid på KB. BM takkede HK for hans store arbejde gennem 12 år som formand for DTF og 
for det gode kammeratskab, de havde haft i forbundets bestyrelse. 
 
HK udtrykte glæde ved, at det netop var BM, der overrakte ham æresnålen. HK afsluttede med 
en tak til Boris og den øvrige bestyrelse samt en tak til unionens klubber og alle, der har været 
med til at løfte tennis gennem årene. 
 
Henrik Thorsøe Pedersen, der har meldt sit kandidatur som HK’s afløser på formandsposten for 
DTF, kom med en kort indlæg, hvor han blandt andet redegjorde for sine visioner. 
 
Da der ikke var flere, der ønskede ordet, takkede OJ for god ro og orden, hvorefter general-
forsamlingen blev afsluttet. 
 
BM afsluttede med at takke OJ for hans indsats som dirigent og overrakte som tak en enkelt 
flaske. 
 
 
Referent 
Merethe Christensen 
 


