
Referat af generalforsamling i Sjællands Tennis Union, tirsdag 
den 6. marts 2018 kl. 19 i Idrættens Hus i Brøndby. 
 
Tilstede var 39 personer fra 20 klubber, inkl. bestyrelse, udvalg, gæster og ansatte. 
Der var udleveret 41 stemmer ud af 177 mulige. 
 
Lars Gulmann bød velkommen og præsenterede gæsterne, Emil Bødker, DTF, Lars 
Elkjær, DTF, Martin Olsson, DGI, Jørn Harder Cool Sport og Jakob Toldborg fra FB. 
 
Pkt. 1 Valg af dirigent 
 
Steffen Wanscher fra Korsør valgt som dirigent og han konstaterede, at generalforsam-
lingen var lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.  
 
Pkt. 2 Beretninger  
 
Formandens beretning, ved Lars Gulmann, LG gennemgik sin beretning og hvor 
han henviste til og kommenterede sin skriftlige beretning. 
 
Steen Gotschalk, Hjortekær, deres spillere vil hellere træne og bruge det som 
motion, ikke turnering. Hvad kan unionen tilbyde dem? Lars Gulmann, man skal gøre 
det ufarligt at spille tennis. Det er mere naturligt for fodbold og badminton. Vi kan 
tilbyde breddesamlinger, det er det vi har. 
 
Poul Lundberg, Rødovre, hvornår får et bud på sammenlægning med KTU, hvad er 
køreplanen? Dirigenten, det kommer der mere om senere på aftenen. 
 
Jytte Majcherek, Albertslund, vil høre om hvad andre mener om at der nu kan være 
juniorspillere med på motionistholdene. Martin Jørgensen, Seniorudvalget, der er 
kommet kommentarer og lidt brok. Mener slet ikke det er de dygtigste juniorer der 
deltager, vi forventer det bliver motionsjuniorer.  
 
Charlotte Holm, Fredensborg, spurgte om vi også i år ville opdele i niveauer som 
sidste år. Daniel Mølgaard Nielsen, mener ikke det i praksis bliver noget problem, 
men det gør vi. 
 
Martin Jørgensen, Seniorudvalget havde ikke yderligere kommentarer.  
 
Henrik Maris, bestyrelsen de store klubber kan ikke klare sig uden de små klubber. 
Kan vi samle grupper af travle voksenmotionister? Alle er meget velkomne til at 
kontakte HM med gode ideer eller input. Nærheden skal i højsædet. 
 
Carsten Højerslev, Holbæk, men måske klubberne også skal finde ud af at 
samarbejde. Han synes at man skal spille mere turnering, det gør andre idrætsgrene. 
Hvordan får vi givet kunstigt åndedræt til klubber og spillere. Opfattelsen at de små 
klubber i nærområdet taber medlemmer, de kommer mere eller mindre til Holbæk. 
 
Jesper Schou, Ungdomsudvalget havde ikke yderligere kommentarer. 
 
Klubaktivitetsudvalget ikke yderligere kommentarer. 
 
 
Derefter talte Thomas Kønigsfeldt fra DTF om dansk tennis, DM, hold, talenter og elite. 
Opfordrede alle til at møde op på deres generalforsamling den 17. marts 2018. 



Opfordrede også os alle til at få naboerne fra de andre klubber med. Vi skal være flere 
til at diskutere og bestemme.  
Roste unionens to medlemmer i forbundets bestyrelse, de gør et godt stykke arbejde. 
 
Så fik Martin Olsson fra DGI ordet og takkede for det gode og store samarbejde. 
Fortalte om de kommende planer med bl.a. skoletennis og skumtennis. Det skal gerne 
være en fødekæde for kommende u12 og opefter, turneringer. Der skal være tilbud til 
alle aldersgrupper og hele året. 
 
Jytte Majcherek, Alberstlund spurgte om man ville evaluere på turneringerne? Har 
der været for stort et tilbud. 
 
Martin Olsson fra DGI nævnte at der vil blive evalueret. Der er gennemsnit flere 
tilmeldte, men der kan godt være nogle gange med færre eller for få tilmeldte. 
 
Jakob Tolborg, FB fortalte om sit arbejde og hvad man skal gøre for at blive mere 
synlige. Han og unionen tilbyder 5 klubber et Facebook forløb hvor man kan blive 
meget klogere på Facebook. 
 
Emil Bødker, Dansk Tennis Forbund fortalte om trænerhuset og hvilke 4 klubber 
der allerede er med. Men der er mulighed for flere, så henvend jer til Emil. 
 
 
Pkt. 3 Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.  
Preben Rasmussen nævnte at revisor havde underskrevet regnskabet og det samme 
havde hele bestyrelsen. Regnskabet viste et overskud på 97 t.kr. Preben Rasmussen 
gennemgik og forklarede flere poster i de forskellige udvalg. Der mangler stadig 
regnskaber fra bornholmerkredsen. Preben reklamerede for låneafdelingen og nævnte 
at der er mulighed for at låne penge til bl.a. baner, klubhus etc.  
Regnskabet enstemmigt godkendt.  
 
Pkt. 4 Indkomne forslag 
St. Heddinge Tennisklub blev optaget i unionen og dermed også i forbundet ved 
akklamation. 
Lars Gulmann, bestyrelsen gennemgik og motiverede forslaget om ændring af 
bestyrelsens sammensætning og størrelse. 
 
Steen Gotschalck, Hjortekær foreslog at det skulle være 6-8 medlemmer i stedet for 
kun 6. 
 
Mogens Jørgensen, Tårbæk syntes det var et godt forslag men spurgte ind til hvem 
som skulle vælges for 1 og 2 år. Dirigenten kunne fortælle at Martin Jørgensen, Anne 
Wiberg skulle vælges for 2 år og Mona Aagaard samt Henrik Maris for et år.  
 
Ændringsforslaget fra Steen Gottschalck, Hjortekær, blev sendt til afstemning, men 
blev nedstemt. 
 
Bestyrelsens forslag 1 blev sendt til afstemning og enstemmigt vedtaget. 
 
Lars Gulmann, bestyrelsen gennemgik og motiverede forslag 2 som ikke er et 
forslag men en hensigtserklæring. Planen er at der skal arbejdes på det i løbet af året 
og så kommer der et forslag.  
 
Vedtaget med stort flertal. 
 



Pkt. 5 Kassereren forelægger budget og forslag til kontingent.  
Budgettet 2018 viser et underskud på 73 t.kr. og Preben Rasmussen gennemgik flere 
af tallene. Dog skal der tages højde for en eventuel stigning/nedsættelse af forbundets 
kontingent, der afgøres den 17. marts 2018 i København.  
 
Kassereren foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget enstemmigt. 
 
Jan Winther, Roskilde nævnte at SLTU har differentieret kontingent, hvilket vil sige 
at de store klubber betaler væsentligt mere end de små klubber. Hvilket helt sikkert 
gør at flere klubber ikke melder sig ud. 
 
 
Pkt. 6 Fastsættelse af fordelingsnøgler etc. 
Enstemmigt vedtaget. 
 
 
Pkt. 7-13 Valg 
Lars Gulmann, Humlebæk formand ikke på valg. 
Janne Teglgaard, Hillerød, valgt som kasserer ved akklamation. 
 
Martin Jørgensen, Ølstykke og Anne Wiberg, Humlebæk begge valgt for 2 år. Mona 
Aagaard, Ølstykke og Henrik Maris, Slagelse begge valgt for 1 år. 
 
Torben Christiansen, Hillerød genvalgt som revisor. 
Carl Christian Andersen, Ledøje-Smørum genvalgt som revisorsuppleant. 
Henriette Laursen, Rødovre genvalgt for perioden 2018-2020 til Appeludvalget. 
 
 
Pkt. 15 Valg af mødested for  kommende års generalforsamling.  
Det var stillet forslag om tirsdag den 5. marts 2019 og i Idrættens Hus i Brøndby, men 
der kom ændringsforslag om at den holdes i februar marts måned 2019 i Brøndby, og 
at datoen offentliggøres senere. Dette accepteret af alle. 
 
Pkt. 16 Eventuelt 
Lars Gulmann takkede for en god generalforsamling. Foreslog at alle kommer til DH 
slutspil i den kommende weekend i Ølstykke. Og også kommer til forbundets general-
forsamling den 17. marts 2018. 
 
Uddeling af unionens fortjenstnål blev givet til Preben Rasmussen, Brøndby Str., Jesper 
Schou, Hareskov/V., Thomas Rosenmejer, Brøndby Str., Erik Piel-Steenberg, Lyngby 
og Jesper Tvermoes, Birkerød. 
 
Til slut takkede formanden for god ro og orden, samt dirigenten for ledelse af 
generalforsamlingen. 
 
Mødet slut kl. 21.15  
 
 
 
 
Kurt Søndergaard   Steffen Wanscher  
Referent     Dirigent 
Solrød Strand 16. marts 2018 


