
 

 

 

 

 

 

 

Referat  
Bestyrelsesmøde  
d. 13. maj 2020 

 

 

 

 

Mødereferatnummer:  BS-5/2020 

Mødetid og – sted:  13. maj 2020 kl. 19:00 – 20:30 

Skype/onlinemøde 

Mødeleder:  Henrik Thorsøe Pedersen 

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

Afbud: Dorte Klüwer og Joakim Thörring 

Andre deltagere: Emil Bødker 

Referent:  Emil Bødker 

 



 

 

 

DAGSORDEN – Oversigt 
 

Tidspunkt Hovedpunkt Underpunkter 

Kl. 19:00 1. Godkendelse af dagsorden.  

Kl. 19:01 2. Opfølgning på uafsluttede 
punkter. Ingen punkter 

Kl. 19.02 3. Sager til beslutning. 

 
3.1 Valg af repræsentant til DTF/DGI-samarbejdets 
styregruppen. v/HTP 

3.2 Aftale med Coolsport. v/HTP 
 

 

Kl. 19.32 4. Sager til orientering. 

4.1 Status på turnering og holdkampe. v/JTH 

4.2 Orientering fra DIF-møde. v/HTP 

4.3 Orientering omkring Padel. v/JTH 

4.4 Orientering omkring Clara og Holgers trænings 

mulighed indendørs. v/TK 

4.5 Orientering om jubilæum. v/DK 

Kl. 20.20 5. Sager til drøftelse. Ingen punkter 

Kl. 20.21 6. Bestyrelsens repr. ved kommende 
begivenheder.  

Kl. 20.22 7. Eventuelt.  

 



 

 

 
1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Henrik Thorsøe Pedersen 
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling:  Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 05. 

maj 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. 
______________________________________________________________ 
 
3.1 Valg af repræsentant til DTF-DGI samarbejdets styregruppen. v/ Henrik 

Thorsøe Pedersen 
______________________________________________________________ 
 
Indstilling: 
Der indstilles, at der på mødet vælges en repræsentant til DTF-DGI samarbejdets 
styregruppe.  
 
Sagsfremstilling: 
I forbindelse med samarbejdsaftalen imellem DTF og DGI er det fastsat, at det øverste 
organ i samarbejdet er en fælles styregruppe. Denne indeholder tre DTF-repræsentanter 
nemlig Formand, Direktør og yderligere en politisk repræsentant for DTF.  
 
På samme måde har DGI i alt tre repræsentanter bestående af to politiske 
repræsentanter og en administrativ repræsentant i styregruppen.  
 
Kommissoriet for styregruppen skal fastsættes, men det er lagt op til, at større 
beslutninger om retning og prioritering skal tages i denne gruppe.  Ligesom det også vil 
være her, at evt. afvigende opfattelser af retning mv skal klarlægges og tilrettes, og det 
skal tilses, at alle navigerer efter det fælles grundlag og de fælles prioriteringer.  
 
Bilag: Ingen 
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Referat: 
Flere var interesserede i posten som repræsentant i DTF/DGI-styregruppen. Der blev 
taget en god drøftelse omkring hvad der var vigtigt i DTF´s repræsentation, hvordan vi 
skulle gribe det an og af hvem vi skal repræsenteres af fra bestyrelsen i styregruppen. Det 
bliver Peder Helmuth Hansen der repræsenterer DTF i styregruppen sammen med 
formand og direktør.   
 
3.2 Aftale med Coolsport. v/ Henrik Thorsøe Pedersen 
______________________________________________________________ 
 
(Lukket punkt) 
 
4. Sager til orientering 
______________________________________________________________ 
 
4.1  Status på turneringer og holdkampe. v/ Joakim Thörring 
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: 
Der orienteres på mødet omkring den seneste udmelding vedrørende genoptagelse af 
turnerings- og holdkampsaktivitet, samt overvejelser forventede fremtidsudsigter i 
forbindelse med dette.  
 
Bilag: Ingen 
 
Referat: 
Der blev orienteret omkring status på genstarten af holdturneringen, og de holdninger og 
fakta der har ligget bag udskydelsen af opstarten. Herunder en klar frarådelse fra DIF/DGI 
i forhold til at opstarten af konkurrenceaktivitet, og også det faktum, at der har været 
store kommunale forskellige i forhold til hvor langt klubberne er nået i deres genåbning. 
Herunder også kommuner hvor man ikke må spille double.  
 
Herudover blev der fortalt om den fælles beslutningsproces der har været med DGI-
Tennis og unionerne forud for beslutningerne.  
 
Det blev fra bestyrelsen bemærket, at det er vigtigt at der bliver udviklet guidelines for 
afholdelse af kampe ude i klubberne, så alle ved hvordan de skal forholde sig. Disse er på 
vej. 
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4.2 Orientering fra DIF-møde. v/ Henrik Thorsøe Pedersen 
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: 
Der har den 1. maj 2020 været afholdt et onlinemøde for alle formænd og direktører i 
DIF. Der orienteres på mødet om de vigtigste orienteringer og pointer fra dette møde.  
  
Bilag: Ingen 
 
Referat:  
Der blev orienteret om DIF arbejdet i forhold til opstarten af sportsaktiviteter, og hvordan 
vi som forbund har været inddraget og spillet os selv ind som en aktiv medspiller. 
Samarbejdet med DIF fortsætter i forhold til indendørs-sporten i fase 3, hvor der arbejdes 
på, at Tennis og Padel er en del af dette.  
 
4.3 Orientering omkring Padel. v/ Joakim Thörring 
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: 
Der orienteres på mødet om DTF´s ansøgning om optagelse som medlem hos FIB, og den 
proces der har ligget til grund for dette, og hvad et medlemskab vil betyde i relation til 
vores ageren omring Padel-sporten.  
 
Bilag: Ingen 
 
Referat: 
Der blev orienteret om, at DTF har søgt om optagelse i FIB det internationale Padel-
forbund. Der vides ikke hvor denne proces er på nuværende tidspunkt, men bestyrelsen 
vil naturligvis blive holdt underrettede af den politiske ansvarlige for Padel omkring 
processen. Derudover blev der kort fortalt hvad man vil benytte denne liens til, i forhold 
til et endnu brede udbud omkring Padel aktiviteter med udgangspunkt i samarbejdet 
DTF/DGI.  
 
 
4.4  Orientering omkring træning for Clara og Holger. v/ Thomas 

Köningsfeldt 
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: 
Der orienteres på mødet omkring den mulighed som Clare og Holger har for at træne 
indendørs, og den proces der har ligget til grund for, at de nu har denne mulighed.  
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Bilag: Ingen 
 
Referat: 
Der blev orienteret om, at Clara og Holger har fået godkendelse fra myndighederne til at 
træne idendørs under særligt skærpede retningslinjer. Denne træning har været i gang ca. 
14 dage, og alle retningslinjer omkring det har kørt fornuftigt indtil nu.  
 
 
4.5 Orientering omkring 100-års jubilæum. v/ Dorte Klüwer 
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: 
Der orienteres på mødet omkring status for arbejdet med nye jubilæumstiltag, så vi på 
trods af aflyst 100-årsfest og Corona-situationen forhåbentligt kan nå at fejre vores 
jubilæum på behørig vis. .  
 
Bilag: Ingen 
 
Referat: 
Der blev orienteret om, at der arbejdes med en serie af receptioner rundt i landet med 
indhold der skal fejre DTF´s 100-åris jubilæum.  
 
Derudover arbejdes dermed en 100-års turnering den 12. september 2020.  
 
Endelig kører tiltagene omkring historiske tilbageblik, fotokonkurrence, jubilæums pins 
mv fortsat som planlagt.  
 
Der blev vendt hvordan man kan trække årets jubilæum ind i 2021, så man forlænger den 
periode hvor Dansk Tennis kan fejres.  
 
5. Sager til drøftelse 
______________________________________________________________ 
 
Der er ingen sager til drøftelse.  
______________________________________________________________ 
 
 
5. Bestyrelsens repræsentation 
______________________________________________________________ 
 
Der er planlagt følgende repræsentationer:  
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Referat: 
Ingen planlagte repræsentationer.  
 
 
6. Evt. 
____________________________________________________________ 
 
Referat: 
 

- Generalforsamlingen flyttes til september måned, når vi igen kan være samlet personer 
nok til, at denne kan gennemføres på en demokratisk forsvarlig måde. 

- Det blev drøftet, om der i relation til året og til det nye DGI-samarbejde skal udvikles nye 
målpunkter til bestyrelses-rapporteringen.  

- Yderligere blev der lagt op til, at frekvensen af Bestyrelsesmøderne bliver holdt oppe så 
længe vi ikke kan mødes fysisk, og at der så snart det igen er muligt afholdes et seminar til 
dybere drøftelser.  

 

 


