01. Valg af dirigent
02. Bestyrelsens beretning fra det forløbne år
03. Appeludvalgets beretning fra det forløbne år
04. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
05. Indkomne forslag.
Bestyrelsen fremsætter forslag (se bilag B. Forslag om
vedtægtsændringer).
Odder Tennisklub og Rødovre Tennisklub fremsætter forslag (se bilag
C. Forslag fra Odder Tennisklub og Rødovre Tennisklub).
06. Fastsættelse af det årlige kontingent fra unionernes
medlemsklubber til forbundet på grundlag af et forelagt budget.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Det foreslås, at satserne i
lighed med 2019 bliver et grundgebyr på 500,- kr. for de første 50
medlemmer og 59,34 kr. pr. medlem derudover. Hertil kommer 4,87 kr.
til DIF’s kollektive forsikring.
07. Overrækkelse af legater og hæderspriser
08. Valg til bestyrelsen

Såfremt vedtægtsændringerne som angår valgperioder vedtages,
skal der vælges kasserer samt to menige bestyrelsesmedlemmer.
I vedtagelsesåret (år 0) afholdes valg, hvor kasserer samt to menige
bestyrelsesmedlemmer vælges. Herefter afholdes i år 1 valg, hvor
formanden samt 2 menige bestyrelsesmedlemmer vælges. Herefter
afholdes valg hvert år.
Janne Theilgaard er på valg som kasserer for 2020 og 2021. Janne
Theilgaard genopstiller til posten.
Dorte Klüwer genopstiller til posten som menigt
bestyrelsesmedlem for 2020 og 2021.
Peder Helmuth Hansen genopstiller til posten som menigt
bestyrelsesmedlem for 2020 og 2021.
09. Valg til Appeludvalget af 1 medlem for 3 år og 2 suppleanter for
hver 1 år.
Appeludvalget er sammensat på følgende måde:
Christian Kurt Nielsen er på valg og bestyrelsen foreslår genvalg for
2020, 2021 og 2022.
Søren Arentoft er valgt for 2018, 2019 og 2020.
Jørgen Torpe Kann er valgt for 2019, 2020 og 2021.
Suppleanter: Bestyrelsen foreslår genvalg af Troels Bay Simonsen for
2020.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant alle for 1 år
Bestyrelsen foreslår genvalg af Steffen Wanscher og Kristian Danstrup
som revisorer og af Oddbjørn Unset som revisorsuppleant.

11. Eventuelt
Forslag fra medlemmerne (unioner og klubber), der ønskes fremmet til
afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsendes skriftligt til
bestyrelsen (cc. dtf@tennis.dk) 21 dage før generalforsamlingen, dvs.
lørdag den 22. februar 2020, og af bestyrelsen umiddelbart efter
modtagelsen, udsendes til unioner og klubber.
Bilag:
A. Motivation af forslag om vedtægtsændringer
B. Forslag om vedtægtsændringer
C. Forslag fra Odder Tennisklub og Rødovre Tennisklub

