
 

 

 

 

 

 

 

Referat  

Bestyrelsesmøde  

d. 08. juni 2021 
 

 

 

 

Mødereferatnummer:  BS-4/2021 

Mødetid og – sted:  08. juni 2021 kl. 19:00 – 21:00.  

Virtuelt på Teams. 
 

Mødeleder:  Henrik Thorsøe Pedersen 

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

Afbud:  

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 formand og bestyrelsesmedlemmer til DIF´s 
bestyrelse. v/HTP 

Kl. 19.27 4. Sager til orientering. 
4.1 Orientering omkring status på DIF´s mæglingsforløb 

imellem DTF og DPF. v/JTH 

Kl. 19.45 5. Sager til drøftelse. 

5.1 Drøftelse af og opsamling på Generalforsamlingen. 
v/HTP 

5.2 Drøftelse af Indendørsfaciliteter i København og på 
Frederiksberg. v/TK 

5.3 Drøftelse af næste skridt i forhold til udviklingen af 
Padel-sporten. v/JTH 

5.4 Drøftelse af proces for politisk program. v/HTP 

Kl. 20.45 6. Bestyrelsens repr. ved kommende 
begivenheder.  

Kl. 20.50 7. Eventuelt.  

 



 

 

 
1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Henrik Thorsøe Pedersen 
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling:  Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 01. 

juni 2021.  
 

Bilag:    Dagsorden 
 
Referat:   
Dagsordenen blev 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 ny formand og bestyrelsesmedlemmer til DIF´s bestyrelse. v/ 

Henrik Thorsøe Pedersen 
______________________________________________________________ 
 
Indstilling: 
Der indstilles til, at bestyrelsen vælger hvilke kandidater der stemmes på til henholdsvis 
formands- og bestyrelsesvalget til DIF´s bestyrelse.  
  
Sagsfremstilling: 
Den 19. juni afholdes der årsmøde i Danmarks Idræts Forbund. Her skal der vælges ny 
formand, da Niels Nygaard der har siddet på posten siden 2007 stopper. Der er to 
kandidater til posten nemlig de to nuværende næstformænd Hans Natorp og Thomas 
Bach.  
 
Udover valget som formand er der også valg til posten som økonomiansvarlig, hvor 
Christian Pedersen genopstiller og er eneste kandidat.  
 
Endelig skal der vælges fire bestyrelsesmedlemmer. Her er der otte kandidater nemlig;  
Britta Riis, Carlo Chow, Flemming Olsson, Henning Bay, Jens Hornemann, Kenneth 
Plummer, Lotte Büchert og Rikke Rønholdt.  
 
Der kan findes mere information om de to formandskandidater her: 
https://www.dif.dk/da/omdif/organisation/bestyrelse/aarsmode-s-og-s-formandsvalg-s-
2021/formandskandidater 
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På bestyrelsesmødet vil formanden gennemgå de forskellige kandidater, så der kan træffes 
en fælles beslutning omkring hvilke kandidater Dansk Tennis Forbunds ønsker at stemme 
på.  
 
Bilag: Ingen 
 
Økonomi: Ingen 
 
Referat: 
DTF repræsenteres ved årsmødet ved Henrik Thorsøe Pedersen, Thomas Kønigsfeldt, 
Henrik Maris og Emil Bødker. 
 
Kandidatvalg (Lukket afsnit) 
 
Bestyrelsen blev orienteret om, at Dansk Tennis Forbund er en af de tre nominerede til 
prisen som årets specialforbund i DIF. Prisen uddeles på DIF´s årsmøde efter afstemning 
blandt de delegerede.  

 
4. Sager til orientering 
______________________________________________________________ 
 
4.1 Orientering omkring status på DIF´s mæglingsforløb imellem DTF og DPF. 

v/ Joakim Thörring 
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: 
Der orienteres på mødet omkring forløbet og møderne siden seneste orientering omkring 
det af DIF organiserede mæglingsforløb imellem Dansk Tennis Forbund og Dansk Padel 
Forbund.  
 
Der har været afholdt i alt 14 møder, og fra Dansk Tennis Forbund har formand, direktør 
og politisk ansvarlig for Padel deltaget i forløbet.  
 
Dansk Tennis Forbund har igennem hele forløbet ønsket og inviteret til muligheden for at 
indgå et samarbejde omkring alle områder af Padelsporten imellem DTF, DGI og DPF til 
gavn for sportens udvikling. 
 
Dansk Padel Forbund har nu valgt at afslutte forløbet, og har valgt ikke at ville indgå i et 
samarbejde fremadrettet.  
 
Dansk Tennis Forbund har måtte tage denne udmelding til efterretning og er klar til 
samarbejde såfremt Dansk Padel Forbund senere ændrer standpunkt.  
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På mødet samles der op på denne afslutning af forløbet, og skitseres hvilke perspektiver 
det giver for det videre arbejde med sporten.  
 
Bilag: Ingen 
 
Referat: 
Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. 
 
Samt tager til efterretning, at DIF har meddelt Dansk Tennis Forbund at Dansk Padel 
Forbund har trukket sig fra mæglingsforløbet, og ikke ønsker at samarbejde omkring 
padelsportens udvikling.  Dermed anses forløbet for afsluttet.  
 
_____________________________________________________ 
 
5. Sager til drøftelse 
______________________________________________________________ 
 
5.1 Drøftelse af og opsamling på Generalforsamlingen. v/ Henrik Thorsøe 

Pedersen 
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: 
Der lægges på mødet op til en drøftelse i bestyrelsen af generelforsamlingens forløb og de 
på generalforsamlingen debatterede emner og formelle resultater.  
 
Bilag: Ingen 
 
Referat:  
Der er generelt i bestyrelen enighed om, at generalforsamlingen blev for lang, og at man 
derfor kom i en situation, hvor en del deltagere blev nødt til at forlade mødet inden 
afstemningerne og prisoverrækkelserne.  
 
Man er dog rigtig glad for den store debatlyst, og lysten til at bidrage med tanker og 
holdninger.  
 
Man er derudover i bestyrelsen glade for de mange positive tilkendegivelser, som kom i 
løbet af generelforsamlingen.  
 
Det blev besluttet, at der skal kigges på om man kan skabe et anderledes format, hvor man 
bibeholder debatten og muligheden for at give sin mening til kende, men samtidig opnår 
en mere effektiv og formeldt afholdt generalforsamling, således at man undgår, at der er 



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

  Side 6/7 

deltagere der ikke får mulighed for at gøre deres demokratiske stemme gældende. Dette 
kunne f.eks. være ved at splitte dette op i to dele.  
 
Peder Helmuth Hansen, Emil Bødker og Dorte Klüwer skal frem mod næste 
generelforsamling arbejde på et oplæg til et format der kan forlægges bestyrelsen.  
 
Der var derudover enighed om, at hele bestyrelsen bør kende bestyrelsens beretningen før 
på selve dagen. Dette blev taget til efterretning.  
 
5.2 Drøftelse af Indendørsfaciliteter i København og på Frederiksberg. v/ 

Thomas Königsfeldt 
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: 
Regeringen er kommet med udspillet ”Tættere på - Grønne Byer og en hovedstad i 
udvikling” 
 
Heri ligger der et udspil som skal sikre, at der fra år 2022-2030 kan investeres 1 mia. kr. 
mere end normalt i idrætsfaciliteter i København og på Frederiksberg.  
 
Der ønskes en drøftelse i bestyrelsen af hvordan man på bedst mulige måde fra Dansk 
Tennis Forbund kan understøtte, at tennissporten tilgodeses i denne forøgelse af 
økonomien til udvikling og etablering af idrætsfaciliteter i København og på Frederiksberg.  
 
Bilag: Bilag 1 
 
Referat: 
Thomas Kønigsfeldt indledte med at fortælle om regeringens oplæg, og ønsket om, at der 
fra Dansk Tennis Forbund i den anledning igangsættes et arbejde som positioner tennis og 
skaber de rette projekter til at få del i den ekstra økonomi til anlæg af idrætsfaciliteter.  
 
Simon Verner minder om, at vi skal tænke os godt om, og igangsætte et stykke arbejde vi 
også kan følge op når muligheder som denne opstår i andre dele af landet.  
 
Henrik Maris ønsker at skabe et setup, hvor det er klubberne der går i front, og skal have 
ønsket om de nye faciliteter, og at vi så skal bakke dem op i dette og bidrage med alt hvad 
vi kan. 
 
Herefter fulgte en generel debat om hvad vi i samarbejde med DGI skal kunne levere af 
støtte både på anlægsprojekter og i den kommunale dialog. Samt hvad vi allerede i dag kan 
og leverer til foreningerne i denne forbindelse.  
 
Der var i bestyrelsen enighed om, at indendørsfaciliteter og skabelsen af flere af disse og 
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udvikling af faciliteter helt generelt fortsat er en vigtig prioritet for udviklingen af dansk 
tennis.  
 
Thomas Kønigsfeldt, Joakim Thörring og Emil Bødker arbejder videre med, at lave et format 
for et møde med klubberne i København og på Frederiksberg samt med Tennis Øst. På 
mødet kan ligeledes medvirke relevante personer fra DIF og DGI. På mødet kan 
mulighederne for at sikre tennissporten andel i de ekstra midler drøftes og det kan fungere 
som opstart af en eventuel videre proces. 
 
5.3 Drøftelse af næste skridt i forhold til udviklingen af Padel-sporten. v/ 

Joakim Thörring 
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: 
Med udgangspunkt i det i orienteringen i punkt 4.1 skitserede resultat af processen 
imellem DIF, DTF og PDF lægges der op til en drøftelse af, om dette resultat giver 
anledning til nye tanker eller justeringer i det i forvejen eksisterende setup omkring 
udviklingen af padel-sporten i regi af Dansk Tennis Forbund og DGI.  
 
Politisk ansvarlig på Padelområdet vil på mødet komme med et kort oplæg til drøftelsen i 
forlængelse af orienteringen fra punkt 4.1. 
 
Bilag: Ingen 
 
Referat  
Politisk ansvarlig for Padelområdet Joakim Thörring lagde for med at beskrive vores 
arbejde på de forskellige områder af sporten, og lægge op til, at der med den nu 
afklarende situation over mod Dansk Padel Forbund nu er en god anledning til at stoppe 
op, og se på vores indsatser fremadrettet.  
 
I disse overvejelser er der specielt fokus på, at der på turneringsområdet er plads til, at vi 
kan udvikle vores indsats betydeligt, og at vi skal finde den rette måde at gøre dette.  
 
Janne Theilgaard efterlyser en grundig belysning af, hvad tilslutningen til turneringspadel 
er, og hvordan vi arbejder videre med potentialerne.  
 
Peder Helmuth Hansen mener, at vi har mulighed for at ramme bredere og dermed få flere 
med. Til dette skal rette metode og styrring vægtes højt.  
 
Man er i bestyrelsen positive over for, at der kan være brug for yderligere investering i 
området, udover det der gøres i dag, og den politisk ansvarlige for området må hvis dette 
skønnes nødvendigt komme med en konkret indstilling på dette.  
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5.4 Drøftelse af proces for politisk program. v/ Henrik Thorsøe Pedersen 
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: 
Der ønskes på mødet en indledende drøftelse af hvordan man ønsker at designe processen 
for udarbejdelsen af det nye politiske program.  
 
Hvilke skridt skal indgå i processen, hvilke nøglepunkter er der og hvordan designes 
processen tidsmæssigt.  
 
Drøftelsen skal danne opstarten på processen og være med til at forme hvordan denne 
tilgås.   
 
Bilag: Ingen 
 
Referat: 
Henrik Thorsøe Pedersen lagde for i drøftelsen med at fortælle hvordan man greb 
processen an da man senest lavede politisk program.  
 
Herefter fulgte en drøftelse som handlede om to centrale punkter i en proces. Nemlig 
grundlæggende afstemning af de værdier bestyrelsen lægger til grund i arbejdet for dansk 
tennis, og hvordan man på rette måde får inddraget klubber, unioner mv i processen.  
 
Det blev også samtidig inddraget, at man i processen også skal tænke arbejdet med ny 
økonomimodel ind, da dette også vil kræve et stort stykke arbejde ud mod klubber og 
unioner.  
 
Afslutningen på drøftelsen blev, at der snarest muligt laves et et-dags seminar i bestyrelsen 
med drøftelser af de fælles værdier, der skal ligge bag det nye politiske program. 
Efterfølgende sikres en bred turne rundt i tennislandet hvor der indsamles input og den 
fremtidige retning drøftes. Disse input skal fungere som fundament for det nye politiske 
program. I denne turne tænkes den nye økonomimodel også ind, så begge ting får rette 
vægtning resten af året.  
 
Der er også enighed om, at der i processen kigges mod andre forbund for at sikre god 
inspiration.  
 
 
______________________________________________________________ 
 
6. Bestyrelsens repræsentation 
______________________________________________________________ 
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Der er planlagt følgende repræsentationer:  
26-27.juni DM i Rødovre. (HTP) 
4.juli UM i Odense. (MGA) 
12-18. juli Swedish Open i Båstad. (HM) 
26. juli til 01. august ITF 15.000 dollar i Vejle. (HM) 
02-08 august ITF 15.000 dollar på KB. (HM) 
 
Referat: 
Repræsentationerne blev godkendt. 
 
7. Evt. 
____________________________________________________________ 
 
Referat: 
 

- Dansk Tennis Forbunds håndtering af sagen omkring Holger Runes tilråb og udbrud 
under turnering i Biela i Italien blev drøftet. Omdrejningspunktet var om retorikken 
og skarpheden havde været konsekvent nok. Samt hvordan man vil håndtere 
sagens videre forløb. Der var i bestyrelsen ikke enighed om, hvorvidt man havde 
taget hårdt nok afstand fra handlingerne. Der var enighed om at rådføre sig med 
DIF endnu engang omkring netop dette, samt at man følger sagen til dørs når 
dommen fra ATP foreligger. Der var naturligvis ligeledes enighed om, at man som 
forbund taget klar afstand fra udbrud og tilråd som disse, og at man ønsker, at 
arbejde for en fortsat inkluderende sport. 

- Henrik Thorsøe Pedersen fortæller, at der I relation til det internationale arbejde er 
brug for, at Henrik Maris får titel af næstformand med fokus på det internationale 
arbejde. Der er i bestyrelsen opbakning til dette, med en afklaring af, at dette ikke 
har en indvirkning på Thomas Kønigsfeldt allerede fungerende rolle som 
næstformand.  

- Peder Helmuth Hansen fortæller kort om den motor som er bygget op omkring 
kontingentberegningen og en ny fælles fremtidig økonomimodel med DGI. Det er 
en rigtig stærk motor, som giver også mulighed for at arbejde med forskellige 
scenarier og giver mulighed for virkelig at se hvad dette vil have af indvirkning for 
den enkelte klub og for den enkelte organisation. Herefter understreges det, at der 
ligger et hårdt stykke arbejde forude for at få den nye økonomimodel i mål.  

 

Næste bestyrelsesmøde: 

18. september 2021 


