Referat
Bestyrelsesmøde
d. 28. februar 2022

Mødereferatnummer:

BS-2/2022

Mødetid og – sted:

28. februar 2022 kl. 18:30 – 20:00.
Virtuelt via Teams.

Mødeleder:

Henrik Thorsøe Pedersen

Mødedeltagere:

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

Afbud:

Joakim Thörring

Andre deltagere:

Emil Bødker

Referent:

Emil Bødker

DAGSORDEN – Oversigt
Tidspunkt

Hovedpunkt

Underpunkter

Kl. 18.30

1. Godkendelse af dagsorden.

Kl. 18:31

2. Opfølgning på uafsluttede punkter.

Ingen punkter

Kl. 18.32

3. Sager til beslutning.

Ingen punkter

Kl. 18.33

4. Sager til orientering.

Ingen punkter

Kl. 18.34

5. Sager til drøftelse.

5.1 Generalforsamling 2022. v/HTP

1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Henrik Thorsøe Pedersen
______________________________________________________________
Sagsfremstilling:

Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 21.
februar 2022.

Bilag:

Dagsorden

Referat:
Dagsordnen blev godkendt.

2. Opfølgning på uafsluttede punkter fra sidste møde.
______________________________________________________________
Der er ingen uafsluttede punkter fra sidste møde.

3. Sager til beslutning.
______________________________________________________________
Ingen punkter til beslutning.

______________________________________________________________
4. Sager til orientering
______________________________________________________________
Ingen punkter til orientering.

______________________________________________________________
5. Sager til drøftelse
______________________________________________________________
5.1 Generalforsamling 2022. v/Henrik Thorsøe Pedersen
______________________________________________________________
Sagsfremstilling:
På mødet drøfter bestyrelsen relevante temaer forud for generalforsamlingen 19. marts
2022. Herunder hvilken linje bestyrelsen ønsker at lægge omkring de forskellige temaer.
Dette kunne være emner som Padel, Fælles økonomimodel eller lignende.
Bilag: Ingen

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

Referat:
Der blev indledningsvist lavet en kort introduktion til generalforsamlingen og forløbet af
denne. Samt informeret om, at der ikke er indkommet forslag til behandling fra klubber
eller unioner. Herefter blev der informeret om, at der ved årets generalforsamling vil være
en gæstetaler i DGI-formand Charlotte Bach Thomassen, således, at generalforsamlingen
ganske indledningsvist skal suspenderes, således, at hun kan komme på talerstolen.
Herefter genoptages generalforsamlingen. Kenneth Plummer fra DIF vil ligeledes deltage.

Herefter gennemgik formanden en liste med emner, som bestyrelsen efterfølgende
drøftede en fælles holdning til. Dette var Økonomimodel-arbejdet, Padelsporten og
Balance i Tennisdanmark. Samt en generel status på hvor godt man som bestyrelse
egentlig tænker det går i tennis og padeldanmark
Herefter var der en kort bordet rundt med italesættelse af andre emner og input til
bestyrelsens beretning. Det blev aftalt, at den præsentation formanden skal anvende på
generalforsamlingen sendes ud til hele bestyrelsen, så alle ved hvad den indeholder og
ligeledes har mulighed for eventuel kommentering.
Michael Grube Andersen leverer et input til præsentationen til punktet balance i
tennisdanmark, som skal fremlægges under status på politisk program.
I forlængelse af punktet drøftede bestyrelsen det fælles nordiske statement omkring
situationen i Ukraine. Her var der opbakning fra bestyrelsen til den anlagte linje.
Næste bestyrelsesmøde:

19. marts 2022
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