Beslutningsreferat fra Dansk Tennis Forbunds generalforsamling
Afviklet på Scandic Kolding lørdag den 21. marts 2015 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.
30 klubber var repræsenteret rent stemmemæssigt fra begyndelsen af GF

—

senere kom nok en klub til.

Antal ‘stemmer’ til GF: 116 (start), 127 (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) Ind komne forslag
Ingen.
6)

Fastsættelse af det årlige kontingent fra unionernes medlemskiubber 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 klubbers første 50 medlemmer være gratis. Derefter betales kr. 56 i kontingent til DTFfor hvert
enkelt medlem derudover. Dette beløb foreslås hævet med 0,6% til kr. 56,34. Klubbernes bidrag til DIF’s
kollektive forsikring er kr. 3,54 pr. medlem.
Forsamlingen tilsluttede sig den foreslåede fastsættelse.
7) Overrækkelse af DTF’s Lederpris og Waagepetersen’s Æresetui
Hædersbevisninger ved DTF’s generalforsamling 2015
DTF’s Lederpris: Henrik Maris (Slagelse).
DTF’s Ærestegn: Jesper Bjarnholt (KTU).

DTF’s Fortjenstnål: Thomas Kønigsfeldt (Vedbæk og DTF), Jørn Jensen (Svendborg) og Svend Jørn Lund
(Vester Skerninge Tennisklub). De to sidstnævnte blev formelt hædret ved FTU’s generalforsamling.
8) Valg til bestyrelsen
I lige år valg af formand og et bestyrelsesmedlem for 2 år. Henrik Klitvad er valgt som formand for 2014 og
2015. Poul Viggo Bartels Petersen er valgt som bestyrelsesmedlem for 2014 og 2015.
I ulige år valg af næstformand og kasserer/økonomiansvarlig for 2 år.
-

-

Thomas Kønigsfeldt var på valg som næstformand for 2015 og 2016. Thomas Kønigsfeldt
genopstillede og genvalgtes til posten.
Poul Erik Pedersen var på valg som kasserer for 2015 og 2016. Poul Erik Pedersen genopstillede til
posten, men fik en udfordrer i skikkelse af Jan Winther (Roskilde) foreslået af Henrik Maris
—

(Slagelse) på vegne af de vestsjællandske tennisklubber. Sidstnævnte vandt med 93 stemmer mod
33 (en blank), og Jan Winther er hermed ny kasserer i DIF’s bestyrelse.
9) Valg til appeludvalget
Medlem af appeludvalget, Søren Arentoft, var på valg og blev
2015, 2016 og 2017.

—

på bestyrelsens opfordring

Suppleant Jørgen Eriksen ønskede ikke genvalg, og han er hermed
erstattet med Troels Bay Simonsen.

—

—

genvalgt for

på bestyrelsens opfordring

—

blevet

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

-

Generalforsamlingen tilkendegav efter oplæg og ønske opbakning til en opprioritering af DTF’s
digitale platforme, en proces, som styres af DTF-direktør Sune Irgens Alenkær. DTF’s administration
udarbejder i første omgang en køreplan for markant opprioritering af DTF’s digitale platforme,
—

—

således funktionalitet, brugervenlighed og DTF’s generelle ‘brand forstærkes. Efter en
beskrivelsesfase og udbudsrunder tages der hul på egentlige implementeringer og konkrete IT
investeringer i efteråret 2015. Generalforsamlingen 2016 tages potentielt i ed i henhold til
yderligere IT-investeringer i 2016. Dette vurderer DIF’s bestyrelse i løbet af 2015.

Ding nt Jørger Torpe Kann

Formand Henrik Klitvad

