
 
Generalforsamling KTU 
11. april 2019 
Kl. 19.00 
Sted: KTK 
 
Dirigent: Peter Drøidal, Dragør Tennis 
 
Fremmødte: 
ALT, Jens Geschwendtner 
B93, Cathrine 
Dragør Tennis, Charlotte Gottlieb Thörring 
KB, Nikolaj Cizarra 
HIK, Inger 
KFUM, Karin 
Sundby Tennis, Stinus 
KTK, Lars Abat 
NTK, Jens 
ATK, Peter Biltoft 
 
Derudover  
Joakim Thörring, formand KTU 
Henrik Klitvad, KTU 
 
 
Peter blev valgt som dirigent. 
 
Peter takkede for valget og fastslog, at den ekstraordinære generalforsamling var gyldigt indkaldt.  
 
§15 blev gennemgået og det blev fastlagt at 2/3 var fremmødt. Derudover skal 5/6 (83%) være for 
at nedlægge unionen. 
 
Spørgsmål: 
ER der nogen som er imod nedlægningen. Sundby Tennis var imod, hvorefter der blev uddelt 
stemmesedler.  
 
Ja: Man går ind for opløsning 
Nej: Man går ikke ind for opløsning 
 
Herefter blev optælling foretaget af dirigent, Peter Drøidal og Joakim Thörring. 
 
52 stemmer for opløsning – 96% 
2 stemmer imod – 4% 
 
Det blev herefter vedtaget at unionen blev opløst og Joakim forklarede omkring den forestående 
proces.  



 
 
At der skal være en stiftende generalforsmaling d. 23. april, hvor der vil blive præsenteret 
vedtægter og en foreløbig aktivitetsplan for 2019. Ved denne lejlighed kan man stemme en 
bestyrelse ind. Bestyrelsen skal være på 7 personer og det er frit for alle klubber at melde 
medlemmer ind.  
 
Forud for mødet vil der bliver sendt vedtægter ud og alle skal være velkomne til at komme med 
ønsker til ændringer etc.  
 
SLTU, som har 110-120 medlemsklubber, har i skrivende stund ikke lykkedes at samle 2/3 af 
medlemmerne. Det næste vil være en ekstra-ekstra generalforsamling, hvorfor de også d. 23. april 
holder en generalforsamling for at nedlægge SLTU.  
 
Økonomien 
KTUs formue burde ryge til DTF, men DTF har afskrevet sig økonomien, så formuen går videre til 
Tennis Øst. Det sammen gør SLTU. Det vil betyder, at egenkapitalen er ca. 3,5 mio. 
 
Kontingentstrukturen forbliver uændret – dvs. 20 kr. pr. medlem. Den beholdes i 2019 og der vil 
højst sandsynlig komme ny kontingentstruktur i 2020.  
 
De fremmødte hilste den nye Tennis Øst struktur velkommen, men der var også forlydende om, at 
den geografiske afstand var en udfordring og såfremt det ikke lykkes at finde en bedre økonomisk 
opdeling, så vil nogle klubber trække deres hold.  
 
?? fra sagen: 
Hvordan vedtages vedtægterne?  
 
Joakim sluttede mødet med at takke Karin, Cathrine og Henrik for deres indsats  i KTU. 
 
 
 
 


