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MØDEREFERAT 
27. marts 2015 

UDVALG: Bestyrelsen 

KOPI: BS 

MØDEREFERATNR.: BS-03/2015 

MØDEDATO & TID: 
 
Fredag d. 20. marts 2015, kl. 18.00 – 19.15 

MØDESTED:  Hotel Scandic – Kolding 

TIL STEDE: 
Henrik Klitvad (HK), Thomas Kønigsfeldt (TK), Poul Erik 
Pedersen (PEP), Agi Szocska (AS), Poul Viggo Pedersen (PVP), 
Henrik Thorsøe (HT), John Sloth (JS), Sune Irgens Alenkær (SIA) 

AFBUD: Boris Michailoff (BM) 

MØDELEDER: Henrik Klitvad 

REFERENT: Sune Irgens Alenkær 

 

Dagsorden: 
1. Almindelige drøftelser: 

1. DTF’s generalforsamling lørdag den 21. marts 2015 v. HK 

 Gennemgang af dagsorden samt dagens øvrige 
begivenheder (beretning er fremsendt) 

2. Økonomi: 
1. Ingen sager til behandling 

3. Beslutningssager: 
1. Samarbejde med Klubliv (Bilag er fremsendt) 

4. Orientering: 
1. Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet v. ALLE 

 Digital strategi 

 Tennissportens Dag 

 Ad Hoc gruppemøde 

 Nordisk Møde 

2. Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder 
 

Dagsordenspunkterne er alle åbne. 
 

Med venlig hilsen 

Dansk Tennis Forbund 

 

Henrik Klitvad    Sune Irgens Alenkær 

Formand    Direktør 
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Ad 1.1 DTF’s generalforsamling lørdag den 21. marts 2015 
HK gennemgik dagsordenen til generalforsamlingen samt dagens øvrige begivenheder. 
Bestyrelsen drøftede hvorledes man kan sikre, at flere deltager i Generalforsamlingen. 
Bestyrelsen ønsker således at gøre Generalforsamlingen til en event hvor målet er at alle 
klubber deltager. Konkret besluttede bestyrelsen at teksten i indkaldelsen til fremtidige 
Generelforsamlinger skal ændres fra 1 til 2 deltagere.  
 
Ad 2.1  Ingen sager til behandling 
 
Ad 3.1  Samarbejde med Klubliv 
Bestyrelsen drøftede et eventuelt samarbejde med Klubliv. Bestyrelsen var som 
udgangspunkt positive overfor initiativet, men det blev besluttet at SIA skal undersøge 
formatet i nærmere detaljer og vende tilbage til med feedback. 
  
 Ad 4.1  Orientering fra bestyrelsesmedlemmer og fra sekretariatet v. ALLE 

 Digital strategi 

 Tennissportens Dag 

 Ad Hoc gruppemøde 

 Nordisk Møde 
 
SIA gav en kort status fra Sekretariatet samt forbundets digitale strategi som bliver 
præsenteret på DTF's generalforsamling d. 21. marts.  
 
HK orienterede omkring Tennissportens Dag d. 2. maj og de forventelige side events på selve 
dagen. AS orienterede omkring dagsordenen for Ad Hoc arbejdsgruppens møde d. 20. marts 
2015. Gruppen skal i sit arbejde adressere udfordringerne omkring rekruttering og 
fastholdelse i klubberne.  
TK orienterede omkring det nordiske møde og mulighederne for et samarbejde mellem 
nationerne. HK bemærkede vigtigheden af et kontinuerligt strømlinet DH slutspil. Stramme 
op på påklædning til DH.  
TK orienterede herudover om et - alt i alt - flot arrangement i f.m. Davis Cup kampen: 
Rusland - Danmark. TK bemærkede at I det officielle katalog var billedet af Frederik Nielsen 
ikke korrekt. SIA redegjorde for at dette skyldes en fejl fra russernes side. 
AS orienterede ligeledes omkring frivillighedsstrategien der er under udarbejdelse i et 
samarbejde med DIF og andre specialforbund. Strategien skal sikre en bedre rekruttering af 
frivillige i klubberne samt adressere hvorledes frivillige understøttes bedst muligt i 
klubberne. Strategien vil bl.a. komme til at indeholde skabeloner for foreningernes årshjul og 
strategiske fundamenter 
 
Ad 4.2. Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder 
HT overrækker præmier til UM inde. 
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