
Referat af generalforsamling i Sjællands Tennis Union, mandag 
den 3. marts 2014 kl. 19 i Idrættens Hus i Brøndby. 
 
Tilstede var 36 personer fra 17 klubber, inkl. bestyrelse, udvalg, gæster og ansatte. 
Der var udleveret 43 stemmer ud af 187 mulige. 
 
Henrik Thorsøe Pedersen bød velkommen. 
 
Pkt. 1 Valg af dirigent 
 
Steffen Wanscher fra Korsør valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsam-
lingen var lovlig og dermed beslutningsdygtig. 
Inden vi gik i gang, gennemgik Claus Ketterle fra Cool Sport A/S, sponsoraftalen 
med Unionen.  
 
Pkt. 2 Beretninger  
 
Formandens beretning samt de øvrige, ved Henrik Thorsøe Pedersen hvor 
han henviste til og kommenterede de skriftlige beretninger. 
 
Arne Hüberts, Birkerød ville gerne tale om kontingent og nævnte hvor meget de 
forskellige grupperinger skulle betale. Synes umiddelbart ikke at der er råd til en 
konsulent, hellere bruge dem som forbundet allerede har. 
 
Henrik T. Pedersen det er for ikke at miste medlemsklubber og stoppe 
tilbagegangen. Måske fordi vi ingen konsulent har, derfor går vi måske mere tilbage 
end de andre unioner. Folk vil hellere dyrke idræt/motion på individuelt plan som 
f.eks. bare at gå ned i sit fitnesscenter. Forbundets tre konsulenter er alle frivillige, 
så dem kan vi ikke trække på i mange timer om ugen. 
 
Jan Winther, Roskilde fortalte om deres træner der kom fra Kolding og hvordan 
han var blevet taget imod i Kolding. Det vil han gerne have indført her på Sjælland. 
Stor udfordring for Unionen at kunne hjælpe klubberne. Den rigtige kandidat er 
stadig ikke fundet, så derfor er der ikke ansat nogen endnu. 
 
Bjørn Hundevad, Holbæk var på linje med Birkerød. Nævnte at forbundet nu har 
igangsat Moderklub/satellit projektet, vi skal passe på ikke at kollidere med det. 
 
Thomas Skovengaard, Hørsholm/R. har haft besøg af konsulenten fra DTF, men 
klubbens behov tilsvarer ikke det de tilbyder, det arbejde skal differentieres mere. 
Der er forskel på store og små klubber, og deres behov. HRT vil hellere have at 
SLTU sørger for møder sammen med de store klubber og de små klubber, hver for 
sig. Der er stadig rapporten fra IDAN, hvor der er mange gode ideer om hvorfor vi 
mister klubber og medlemmer, og hvad der skal/kan gøres. 
 
Beretningerne godkendt med de faldende bemærkninger ved akklamation. 
 
Så blev der uddelt forbundets fortjenstnåle til Jesper Tvermoes, Birkerød og Arne 
Bode, Ølstykke samt Unionens nål til Jørgen Larsen og Birte Hoberg, begge fra 
Roskilde.  



Pkt. 3 Kassererens aflæggelse af det reviderede regnskab.  
 
Regnskabet viste et underskud på 20 t.kr. Preben Rasmussen gennemgik og 
forklarede enkelte poster. Der foreligger også et underskrevet eksemplar.  
 
Regnskabet enstemmigt godkendt.  
 
 
Pkt. 4 Indkomne forslag 
 
Stensved, Sandved Tornemark, Holme-Olstrup, Møn, Svebølle, Tuse IF, Fårevejle, 
Tømmerup og Gørlev er alle optaget som medlemmer af Unionen.  
 
 
Pkt. 5 Kassereren forelægger budget og forslag til kontingent.  
 
Budgettet viser et underskud på 259 t.kr. Det store underskud skyldes ønsket om 
at ansætte en fuldtidskonsulent. Vi vil selvfølgelig løbende lave evaluering, der skal 
også komme indtægter som kan dække omkostningerne. De 100 t.kr. i SU er til 
flere aktiviteter. Der opkræves kontingent efter samme regler som tidligere.  
 
Poul Lundberg, Rødovre støtter projektet med en konsulent men mener det er et 
projekt på 2-3 år.  
 
Kontingentsatser enstemmigt vedtaget  
 
 
Pkt. 6 Fastsættelse af fordelingsnøgler etc. 
 
Enstemmigt vedtaget. 
 
 
Pkt. 7-13 Valg 
 
Henrik Thorsøe Pedersen, Helsingør, formand, var ikke på valg.  
Preben Rasmussen, Brøndby Str., kasserer, genvalgt.  
Henrik Kaltoft, Hareskov/V., formand for Seniorudvalget, var ikke på valg. 
Jesper Schou, Hareskov/V., Ungdomsudvalget, genvalgt. 
Mona Aagaard, Ølstykke var ikke på valg. 
Jan Winther, Roskilde og Anne Wiberg, Hillerød begge valgt for to år. 
Bjørn Hundevad, Holbæk vil gerne indtræde i bestyrelsen og valgt for et år. 
Torben Christiansen, Hillerød genvalgt som revisor. 
Carl Christian Andersen, Ledøje-Smørum, genvalgt som revisorsuppleant. 
Jesper Tvermoes, Birkerød genvalgt til Appeludvalget og for perioden 2014-2016. 
 
 
Pkt. 14 Valg af spillested til SM ude 2014 
 
Køge valgt som spillested til de udendørs Sjællandsmesterskaber for juniorer, 
seniorer og veteraner den 8-9. juni. 



Pkt. 15 Valg af mødested/tidspunkt for kommende års generalforsamling.  
 
Det bliver mandag den 2. marts 2015 og i Idrættens Hus i Brøndby. 
 
 
Pkt. 16 Eventuelt 
 
Mogens Fannuchi, Holbæk henvendte sig til forsamlingen og formanden for DTF 
og nævnte at der skal laves noget nyt IT eller det eksisterende skal forbedres, bl.a. 
det nye holdturneringsprogram. Klitvad sagde god for at unionens formand, der er 
ansvarlig for IT i forbundet, ringer til forbundets IT-mand og topprioriterer vores 
ønsker.  
Er der ønsker fra klubberne, så skriv til Kurt Søndergaard, som så tager det med til 
forbundet. 
 
Til slut takkede formanden for god ro og orden, samt dirigenten for ledelse af 
generalforsamlingen. 
 
 
 
Mødet slut kl. 20.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurt Søndergaard   Steffen Wanscher  
Referent     Dirigent 
Solrød Strand 4. marts 2014 


