
 
Referat af bestyrelsesmøde den 2. juli 2020 kl. 18 i Dragør 
Tennisklub 
 
Tilstede: Martin Jørgensen (MJ  Henrik Klitvad (HK)   
  Joakim Thörring (JT)  Poul Lundberg (PL)   
  Cathrine Riis (CR)   Lise Christoffersen (LC)  
  Kurt Søndergaard (KS)   
 
Afbud:  Kim Hansen (KH) og Christian Eppers (CE) 
 
 
Beslutningssager: 
 
Alle der bliver valgt ind i bestyrelsen skal fremover have en nål og vi kalder 
den ’Fortjenstnål’.  
 
Åbne SM i skum 2020, skal det afvikles: 
Er planlagt i Roskilde den sidste weekend i september, men vi aflyser pga. 
corona situationen.  
 
GDPR problematik: 
Vi skal have en ’dataansvarlig’ i unionen og det er nu LC. Det skal også stå på 
hjemmesiden under Lises navn. Hun kigger også på hjemmesiden om alt der 
skal stå der, står der.  
 
Vi lukker det tidligere www.ktu.dk ned, der er ingen grund til at gemme det. 
Det samme gør sig gældende for www.sltu.dk 
MJ har købt www.etennis.dk  

 
Sager til debat: 
 
Kort referat af mødet med DTF og TØ, samt opfølgning:  
Små uenigheder gennem noget mailkorrespondance blev afklaret og så blev 
den sidste 3/4 af mødet brugt på hvem der skal gøre/lave hvad. Aftalt at 
mødes et par gange om året, som en slags stormøde med DTF og alle unioner. 
Så vi kan holde hinanden opdateret på hvad vi hver især laver. Vi deler kun 
positive ting og kommentarer på de sociale medier med forbundet.  
Vi skal også gå videre med positive bemærkninger som vi får, ser eller hører 
om, hvor det end måtte komme fra.  
Møderne skal kun være for de folkevalgte og det er nok unionerne der kommer 
med oplæg til dagsorden.  
 
Kommende DTF’s generalforsamling: 
Vi mener umiddelbart ikke at hver union skal have en repræsentant siddende i 
forbundets bestyrelse, og JT er blevet bedt af os, om at tænke over ideen.  
Der er ikke fundet en dato endnu.  
 
Sager til orientering: 
 
Økonomi: 



HK gennemgik kort nogle tal og forecast. 
Der forventes et underskud på 300 t.kr. men flere forhold kan ændre på det, 
både positivt og negativt. 
Vi har talt om at oprette en konto mere for at være sikre på vores 750 t.kr. 
Skal vi betale DIF forsikringen for de nye klubber? Klubberne skal selv betale. 
JT tager en snak med DTF om det. Kurt modregner ifm. betalingen af 
regningen fra tennisforbundet.  
 
Turnerings- og spilleudvalget: 
SM og hold kører som det skal, dog med lidt færre deltagere til SM. 
Træningssamlinger kører også godt, klubberne får god reklame i nærområdet. 
Måske vores trænerprofiler skal offentliggøres på hjemmesiden, sådan at alle 
kan se hvilke toptrænere vi har i vores stald. Men deltagerne kommer også for 
at få anden træning end den de plejer.  
Doubletræning er også på vej. 
Der har været ’clinics’ med Kim for 250 kr./deltager for to timer. 
I uge 32 er der en sommercamp på Bornholm arrangeret af TØ. 
Måske vi til næste sæson skal arrangere camps hvor vi stiller trænere til 
rådighed som klubberne selv betaler for og selv beholder deltagergebyret. 
Vi vil til næste år forsøge os med camps i udlandet, hvis vi får lov til rejse 
udenlands i større grupper. 
Vi vil overveje at arrangere Paris Master til efteråret. Det skal være 
tennisfagligt nørdet, så det bliver rigtig interessant. 
Vi vil også arbejde på at få arrangeret Bornholm Open eller Åkirkeby Open. Vi 
skal også arbejde på f.eks. skolehold fra Danmark til USA eller college for 
danske spillere. En ide kunne være at få Morten Christensen til at komme og 
fortælle om hvad man skal gøre og hvordan det foregår, for at komme til 
staterne. 
 
Kommunikation: 
Der er ikke noget nyt fra udvalget og det som CR havde fremsendt tidligere, 
arbejder de videre med. Politik, Mål og Strategi (PMS) er lavet for et par af 
udvalgene og det må Kommunikation også gerne udarbejde.  
Vi mangler noget ekstern information til klubberne. 
Brev skal ud kort efter sommerferien og MJ hjælper gerne. Artikler der kan 
have interesse skal sendes til LC.  
På sigt skal årshjulet på hjemmesiden og måske også datoer for de kommende 
bestyrelsesmøder så klubber kan komme med input. 
Det er bestyrelsen ansvar at der ligger et årshjul på hjemmesiden. 
 
Aktivitetsudvalg: 
Regnede med at der var planlagt en deling af de 4 opgaver efter mødet med 
forbundet, men det er vist ikke sket. Vi skal nedlægge de 4 arbejdsområder da 
det pt. er så rodet, så længe vores samarbejde med DTF ikke er der.    
PL og JT er nok dem der skal komme med oplæg til dagsorden med DTF og 
unionerne.  
Måske skal Aktivitets- og Turneringsudvalg slås sammen, da de arbejder om 
og med det samme.  
JT taler med Torpe Kann om vedtægterne skal laves om, for at finde ud af om 
der er problemer, hvis unionen går i gang med padeltennis. 
 
 



Forretningsudvalg: 
Der er mere eller mindre talt om udvalgets emner under de andre udvalgs-
punkter. 
Kørestolstennis vil gerne lægges ind under tennisforbundet og HK tager sig af 
sagen. Der arbejdes også på hvordan vi får DGI med ind i arbejdet. 
 
 
Nyt fra DTF: 
JT fortalte kort om mødet fra i går. Bl.a. om Sønderborg der havde lavet 
studenterkontingent hvor det koster 200 kr. og det havde givet 150 nye 
medlemmer.  
Måske der skal være medlemskab der kan bruges i hele DK 
Vi skal også være opmærksomme på det med at uddanne boldbørn.  
Vi skal lave en showmatch hvor bestyrelsen skal være boldbørn/dommere. Men 
er bestyrelsen ’kendte nok’ til at kunne tiltrække interesserede?  
 
 
Eventuelt og næste møde: 
CR spurgte om unionen skulle have en makkerbørs på hjemmesiden, men det 
skal nok være på FB i stedet.  
 
Vi udsender et spørgeskema efter SM ude 2020, men skal også blive enige om 
hvad der skal spørges om. 
 
Næste møde bliver den 8. september kl. 18 med forventet sluttidspunkt kl. 21, 
og i Ølstykke Tennisklub 
 
 
Solrød Strand den 15. juli 2020   
Kurt Søndergaard   
Referent 
 


