
 

 

 

 

 

 

 

Referat  

Bestyrelsesmøde  

d. 02. april 2020 
 

 

 

 

Mødereferatnummer:  BS-3/2020 

Mødetid og – sted:  02. april 2020 kl. 17:00 – 18:30 

Skype/onlinemøde 

Mødeleder:  Henrik Thorsøe Pedersen 

Mødedeltagere:  Henrik Thorsøe Pedersen, Thomas Kønigsfeldt, Janne Theilgaard, Henrik 
Maris, Dorte Klüwer, Peder Helmuth Hansen, Simon Dahl Verner, Kai 
Holm og Joakim Thörring. 

Afbud:  

Andre deltagere: Emil Bødker 

Referent:  Emil Bødker 

 



 

 

 

DAGSORDEN – Oversigt 

 

Tidspunkt Hovedpunkt Underpunkter 

Kl. 17:30 1. Godkendelse af dagsorden.  

Kl. 17:31 2. Opfølgning på uafsluttede punkter. Ingen punkter 

Kl. 17.32 3. Sager til beslutning. 

 
Ingen punkter 
 

 

Kl. 18.32 4. Sager til orientering. 

4.1 Aflyste/udsatte arrangementer. v/HTP 

4.2 Ny dato for DTF´s generalforsamling. v/HTP 

4.3 DTF´s anbefalinger til klubberne. v/HTP 

4.4 Orientering omkring Padel. v/JTH 

4.5 Orientering omkring DTF-DGI-aftalen. v/HTP 

4.6 Orientering omkring donationer og sponsorer. v/HTP 

Kl. 19.32 5. Sager til drøftelse. Ingen punkter 

Kl. 20.15 6. Bestyrelsens repr. ved kommende 
begivenheder.  

Kl. 20.20 7. Eventuelt.  

 



 

 

 
1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Henrik Thorsøe Pedersen 
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling:  Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 26. 

marts 2020.  
 

Bilag:    Dagsorden 
 
Referat:  
Dagsorden godkendt.   
 
2. Opfølgning på uafsluttede punkter fra sidste møde. 
______________________________________________________________ 
 
Der er ingen uafsluttede punkter fra sidste møde.  
 
3. Sager til beslutning. 
______________________________________________________________ 
 
Der er ingen punkter til beslutning.  
 
4. Sager til orientering 
______________________________________________________________ 
 
4.1  Aflyste/udsatte arrangementer v/ Henrik Thorsøe Pedersen 
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: 
Der er som følge af den nuværende situation en række arrangementer der er blevet 
aflyst/udskudt. Der orienteres på mødet kort om hvilke arrangementer der er tale om, og 
der lægges op til en senere stillingtagen til, hvorvidt arrangementerne skal gennemføres 
senere på året. 
 
Bilag: Ingen 
 
Referat: 
Der blev orienteret om, at arrangementerne DM, UM og medajlespillet ikke er blevet 
afviklet grundet Corona. Mens Tennissportens Dag er aflyst, og der arbejdes på et nyt 
format for denne.  
 
Der lægges op til en senere bestyrelsesbeslutning om hvorvidt de nævnte 
turneringsarrangementer færdigspilles, rykkes eller aflyses. 
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4.2  Ny dato for DTF´s generalforsamling. v/ Henrik Thorsøe Pedersen 
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: 
Efter aflysningen af vores generalforsamling den 14. marts, skal der findes en ny dato for 
gennemførsel. Denne er naturligvis afhængig af situationens udvikling, men det ønskes på 
mødet drøftet hvornår der realistisk kan være tale om at afvikle denne.  
 
Bilag: Ingen 
 
Referat:  
Det blev på mødet drøftet hvornår man kan forvente at afholde den udskudte 
generalforsamling. Det blev vendt om det er realistisk at afholde den på denne side af 
sommerferien, eller om man allerede nu skal lægge sig fast på dato efter sommerferien. 
 
Der kigges på muligheder for afholdelse  så snart situationen er til det, eller vi ved hvornår 
man igen kan holde større forsamlinger på størrelse med vores generalforsamling.  
 
Det er håbet, at man på det kommende bestyrelsesmøde kan komme nærmere en dato.  
 
4.3 DTF´s anbefalinger til klubberne. v/ Henrik Thorsøe Pedersen 
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: 
Der orienteres på mødet omkring hvordan vi har lagt os tæt op ad myndighederne og DIF´s 
anbefalinger og opfodringer i vores kommunikation til foreningerne vedrørende Corona-
situationen. Dette kommer vi formentlig også til at skulle forholde os til i relation til 
udendørssæsonens start (normale start).  
 
Bilag: Ingen 
 
Referat: 
Der blev orienteret om den holdning, som DTF har taget indtil nu hvor der er bakket fuldt 
ud op om DIF´s anbefalinger.  
 
Vi arbejder på at have et oplyst grundlag til at tage nye beslutninger, så snart vi får nye 
signaler fra sundhedsmyndighederne og DIF.  
 
Det blev yderligere diskuteret hvordan vi bedst mulig gør os klar til en genåbning. Der 
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arbejdes nu videre med forskellige muligheder og scenarier alt efter hvad myndighederne 
melder ud den kommende tid. Således at klubberne bedst muligt kommer i gang igen når 
dette er muligt.  
 
4.4  Orientering omkring Padel. v/ Joakim Thörring 
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: 
Der orienteres på mødet omkring de ændringer der netop nu sker omkring Padel-sporten, 
og resultatet af Dansk Padel Forbunds generalforsamling og vores ageren efter afholdelsen 
af denne. 
 
Bilag: Ingen 
 
Referat: 
Der blev orienteret om den aftale der var indgået omkring en fremtidig konstellation for 
padel-sporten. På den baggrund blev der orienteret om den netop afholdte 
generelforsamling i Dansk Padel Forbund, hvor man valgte ikke at nedlægge sig selv, og at 
vi derfor nu står i en situation, hvor vi kan risikere at køre i to spor. Der har været en del 
spil i kulisserne op til generalforsamlingen, og dette må man i DTF´s bestyrelse blot tage til 
efterretning.  
 
Man er selvfølgelig ærgerlig over, at man ikke for nuværende har kunne komme uden om 
et dobbeltudbud, og at man ikke er landet i en fælles løsning til gavn for padelsporten.  
 
Der blev efterfølgende orienteret om hvordan man nu i samarbejde med DGI går videre 
med Padel-området på en god måde til gavn for sporten.  
 
4.5 Orientering omkring DTF-DGI-aftalen. v/ Henrik Thorsøe Pedersen 
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: 
Aftalen er nu indgået, og kommunikationen omkring dette er klar til at blive sendt ud. 
Udsendelsen blev skudt pga. hele Corona-situationen. I forlængelse af aftaleindgåelsen er 
forsøgt opnået økonomisk støtte hos DIF til implementeringen. Dette er dog for 
nuværende blevet afslået, og der orienteres på mødet omkring omstændighederne i den 
forbindelse, og det videre arbejde omkring dette.  
 
Bilag: Ingen 
 
Referat: 
Der blevet orienteret om, at pressemeddelsen omkring samarbejdet nu går ud fredag den 
3. april, og at der følges op med uddybende nyheder på de forskellige områder.  
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Der blev efterfølgende orienteret om, at DIF pga. Corona-situationen har lukket for 
økonomiske støtte via puljesystemerne for nuværende, og at den økonomiske 
understøttelse af samarbejdet man havde håber på derfor ikke er aktuelt pt.  
 
4.6 Orientering omkring donationer og sponsorer. v/ Henrik Thorsøe 

Pedersen 
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: 
Den nuværende situation kan have konsekvenser omkring indtægter på vores donationer 
og sponsorer. Der orienteres på mødet omkring hvordan dette kan tænkes at påvirke os. 
 
Bilag: Ingen 
 
Referat: 
Der blev orienteret om de konsekvenser som Corona-situationen kan have for os på 
sponsor og donationssiden. Der arbejdes hårdt på, at vi på trods af en svær situation ikke 
kommer svækket ud på disse områder. Der er gode signaler for flere samarbejdspartnere, 
hvilket giver grund til optimisme.  
 
5. Sager til drøftelse 
______________________________________________________________ 
 
Der er ingen sager til drøftelse.  
______________________________________________________________ 
 
 
5. Bestyrelsens repræsentation 
______________________________________________________________ 
 
Der er planlagt følgende repræsentationer:  
  
 
Referat: 
Der er ingen repræsentationer I den kommende periode.  
 
 
 
 
 
 
 



Dansk Tennis Forbund 
Idrættens Hus 
2605 Brøndby 
 
+45 4326 2660 
dtf@tennis.dk 
 
 

  Side 7/7 

6. Evt. 
____________________________________________________________ 
 
Referat: 
Henrik Thorsøe Pedersen orienterede om, at man fra Tennis Europe Presidientiel Fund har 
fået 35.000 kr. 

 

Næste møde:  

10.4. 

14 .4


