
Beslutningsreferat fra Dansk Tennis Forbunds generalforsamling 

Afviklet på Hotel Nyborg Strand lørdag den 22. marts 2014 kl. 13.30 

        

1) Valg af dirigent  

Jørgen Torpe Kann blev valgt til dirigent.  

Jørgen Torpe Kann konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og derfor beslutningsdygtig. 

27 klubber var repræsenteret rent stemmemæssigt fra begyndelsen af GF – senere kom nok en klub til.  

Antal ’stemmer’ til GF: 102 (start), 105 (slut).    

2) Bestyrelsens beretning om det forløbne år 

Formand Henrik Klitvad fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning. Bestyrelsens skriftlige beretning er at 

finde i årsberetningen. Forsamlingen tog bestyrelsens beretning til efterretning.   

3) Appeludvalgets beretning om det forløbne år 

Forsamlingen tog appeludvalgets beretning til efterretning.  

4) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Forsamlingen godkendte det reviderede regnskab, der er at finde i årsberetningen. 

5) Indkomne forslag  

Hvad angår de fremsatte forslag fra bestyrelsen, der yderligere er specificeret i bilagene, blev forslag 1 og 4 

vedtaget.   

Bestyrelsen trak før afstemningen forslag 3 tilbage efter kort debat og bemærkninger fra salen.  

Forslag 1: 101 stemmer for.  

Forslag 4: 101 stemmer for.  

Forslag 2: 64 stemmer for / 37 stemmer imod (krævede 2/3-flertal for vedtagelse).  Forslaget blev som 

konsekvens ikke vedtaget. 

6) Fastsættelse af det årlige kontingent fra unionernes medlemsklubber til forbundet på grundlag af 

et forelagt budget. Kontingentet er i øjeblikket følgende: Alle klubber betaler et grundgebyr på 

kr. 500 til DTF. Inkluderet i dette beløb vil alle klubbens første 50 medlemmer være gratis. 

Derefter betales kr. 56 i kontingent til DTF for hvert medlem derudover. Kontingentet foreslås 

uændret. Klubbernes bidrag til DIF’s kollektive forsikring er kr. 3,83 pr. medlem.    

Forsamlingen tilsluttede sig den uændrede kontingentstruktur.  



7) Overrækkelse af DTF’ Lederpris og Waagepetersen’s Æresetui    

Hædersbevisninger ved DTF’s generalforsamling 2014 

DTF’s Guldnål: Henrik Klitvad (DTF-formand). 

DTF’s Lederpris: Søren Friis Trebbien (Hvidovre). 

DTF’s Æresnål: Vilhelm Gylstorff (Nakskov), Birthe Andersen (KTU) og Henning Damsgaard (JTU/Hasle). 

DTF’s Ærestegn: Kristoffer Jørgensen (TCO). 

DTF’s Fortjenstnål: Annette Ohm (HVT) og Jan Winther (Roskilde). 

8) Valg til bestyrelsen 

I lige år valg af formand og et bestyrelsesmedlem for 2 år. Henrik Klitvad var på valg som formand. 

Bestyrelsen foreslog genvalg. Flemming Hansen var på valg som menigt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen 

foreslog genvalg. DTF-formand Henrik Klitvad tilkendegav dog – efter spørgsmål fra salen – at det ikke var 

en enig bestyrelse, der bakkede op om Flemming Hansen i forbindelse med kampvalget.    

- Henrik Klitvad blev uden skriftlig afstemning genvalgt som formand. 

- Poul Viggo Bartels Petersen, foreslået af Århus 1900-formand, John Nielsen, vandt afstemningen 

mod Flemming Hansen med stemmerne 60-42 (en blank). 

     

9) Valg til appeludvalget 

Medlem af appeludvalget, Christian Kurt Nielsen, var på valg og blev – på bestyrelsens opfordring – 

genvalgt for 2014, 2015 og 2016.   

Suppleant Jørgen Eriksen blev også genvalgt.  

10) Valg af to revisorer og en revisorsuppleant  

Bestyrelsen foreslog genvalg af Steffen Wanscher og Kristian Danstrup som revisorer og af Oddbjørn Unset 

som revisorsuppleant. Forsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens ønsker. 

11) Eventuelt 

 

- Formand for Hvidovre Tennis, Søren Friis Trebbien, slog et slag for, at flere tennisklubber 

indlemmer kørestolstennis på programmet.  

- DIF-formand Niels Nygaard roste DTF, snakkede om foreningskulturens udfordringer og takkede 

DTF for samarbejdet vedr. to udviklingsprojekter. 

 

 


