
Referat af den 11. marts 2021 kl. 19 på TEAMS  
 
Tilstede: Martin Jørgensen (MJ) Henrik Klitvad (HK)   
  Poul Lundberg (PL)   Lise Christoffersen (LC)  
  Cathrine Riis (CR)   Kurt Søndergaard (KS)    
 
Afbud: Christian Eppers (CE) og Joakim Thörring (JT) 
 
Beslutningssager 
 
Tennis Øst bil partnerskab:  
En samlet TØ bestyrelsen godkendte partneraftalen mellem Bilhuset Elmer og 
TØ. CE og JT havde givet deres skriftlige opbakning og tilkendegivelse til 
formanden. Partnerskabet har i første omgang en løbetid på 12 måneder, med 
en månedlig TØ omkostning på 4.900 kr. inkl. moms, ekskl. benzin og forbrug! 
KS indhenter information fra SKAT om betingelser for anvendelse af bilen, så 
love og regler overholdes.  
 
Sager til debat 
 
TØ generalforsamling 2021:  
Vi har nu informeret klubberne på hjemmesiden og Facebook samt direkte mail 
om at generalforsamlingen 2021 er udsat grundet forsamlingsforbuddet. Dato 
for afvikling af generalforsamlingen kommer på et senere tidspunkt. 
 
Sager til orientering 
 
Økonomiudvalget:  
KS kontakter unionens revisor, så der senest fredag i næste uge kan foreligge 
et færdigt regnskab til bestyrelsen. 
  
TØ søger om kompensation for manglende indtægter ifm. SM inde 2021. 
  
Bestyrelsen træffer snarest beslutning om eventuel tilbagebetaling af penge 
ifm. holdturneringen indendørs. MJ kom med forslag om at vi betaler max. 
50% retur.  
 
Turnerings- og spilleudvalget:  
DGI arrangerer selv Søndagstræf og andre motionstræf.  
 
TØ holdturnering indendørs aflyses ikke endnu, men det vil formentligt snart 
ske. 
 
Kommunikationsudvalget:  
CR arbejder på et nyhedsbrev som skal på hjemmesiden, Facebook samt 
sendes til alle TØ klubber. Deadline for udsendelse er ultimo april 2021.  
 
Kørestolsudvalget:  
TØ har fået besked gennem DTF’s direktør, at Parasport DK nu har udpeget 3 
kørestolstennisspillere med professionel status, så de kan deltage i World 
Team Cup og andre turneringer. 
 



Nyt fra DTF:  
Intet nyt fra DTF end det man kan læse på deres forbundets hjemmeside. 
Henrik Thorsøe inviteres med til vores næste bestyrelsesmøde den 24. marts, 
hvor unionen ser frem til information om det nye fælles DTF/DGI Tennis 
kontingent som tidligere er blevet varslet af forbundet. Det skal bemærkes at 
der ikke er tale om ændring af unionens kontingent, men alene DTF-
kontingentet. 
  
Eventuelt og næste møde:  
 
TØ bestyrelse indstillede og godkendte at tildele Michael Mortensen TØ 
Fortjenstnål. HK tildeler Michael Fortjenstnålen den 12. marts 2021.  
 
Næste møde er aftalt til den 24. marts kl. 18 og virtuelt. 
 
Solrød Strand den 11. marts 2021 
Kurt Søndergaard    
Referent 


