
 

 

 

 

 

 

 

Referat  

Bestyrelsesmøde  

d. 09. maj 2022 
 

 

 

 

Mødereferatnummer:  BS-3/2022 

Mødetid og – sted:  09. Maj 2022 kl. 18:00 – 19:30.  

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, 
Michael Grube Andersen og Joakim Thörring. 

Afbud:  

Andre deltagere: Emil Bødker 

Referent:  Emil Bødker 

 



 

 

 

DAGSORDEN – Oversigt 

 

Tidspunkt Hovedpunkt Underpunkter 

Kl. 18.00 1. Godkendelse af dagsorden.  

Kl. 18:01 2. Opfølgning på uafsluttede punkter. Ingen punkter 

Kl. 18.02 3. Sager til beslutning. 
 
Ingen punkter 

Kl. 18.03 4. Sager til orientering. 

4.1 Orientering omkring Padel. v/JTH 

4.2 Status på regnskab 2022. v/JT 

4.3 Orientering om Internationalt arbejde. v/HTP 

4.4 Orientering om samarbejde med Mary Fonden. v/DK 

og JTH 

4.5 Orientering omkring WTN-lancering i DK. v/JTH 

Kl. 18.35 5. Sager til drøftelse. 

5.1 Opsamling på Generalforsamling 2022. v/HTP 

5.2 Heldagsseminar og Nyt politisk program. v/HTP 

5.3 Genbesøg af fælles økonomimodel, drøftelse og videre 

proces. v/PHH 

Kl. 19.15 6. Bestyrelsens repr. ved kommende 
begivenheder.  

Kl. 19.20 7. Eventuelt.  

 



 

 

 
1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Henrik Thorsøe Pedersen 
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling:  Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 02. 

maj 2022.  
 

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. 
______________________________________________________________ 
 
Ingen punkter til beslutning. 
______________________________________________________________ 
 
 
4. Sager til orientering 
______________________________________________________________ 
 
4.1 Orientering omkring Padel. v/Joakim Thörring 
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: 
Der orienteres på mødet omkring Padel og den politiske udvikling siden seneste møde. 
Herunder dialogen med DIF, ITF, DPF og FIP.  
 
Bilag: Ingen 
 
Referat: 
Der blev på mødet orienteret omkring udviklingen i det politiske landskab omkring 
padelsporten og herunder seneste møde med Danmarks idræts Forbund. Herefter fulgte 
en kort debat omkring padelsporten, og den retning man politisk følger i Dansk Tennis 
Forbund. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning.  
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4.2 Status på regnskab 2022. v/Janne Theilgaard 
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: 
Der orienteres på mødet omkring status på økonomien pr. 31.03.2022. Med udgangspunkt 
i bilag 1.  
 
Bilag: Bilag 1 
 
Referat: 
Der blev på mødet kort orienteret omkring status på regnskabet efter 1. kvartal af 2022. 
Der er ingen røde lamper omkring økonomien, og der udarbejdes som vanligt estimat for 
året såvel efter seks som efter ni måneder. 
 
Kasseren orienterede derudover kort om, at man som lovet på generalforsamlingen har sat 
gang i en proces med intern revision, som skal følge op på intern revisions virkeområde. 
Her forventes der snarligt at blive afholdt et møde, efter at første forsøg desværre blev 
aflyst.  
 
Orienteringen blev taget til efterretning.  
 
4.3 Orientering om Internationalt arbejde. v/Henrik Thorsøe Pedersen  
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: 
Der orienteres på mødet omkring det internationale politiske arbejde og herunder hvilke 
sager der fylder pt. Der orienteres blandt andet om TE AGM i Lissabon og andre relevante 
nedslag herunder arbejdet i komiteer og Task-forces.  
 
Bilag: Ingen 
 
Referat: 
Der blev på mødet kort orienteret om indholdet af det netop overstående AGM i TE, som 
blev afholdt i Lissabon. Her forsøgte Danmark i samarbejde med blandt andre de øvrige 
nordiske lande at få stemt en resolution igennem som pålagde Tennis Europes bestyrelse 
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at bede ITF om, at gå videre med en udelukkelse af russiske og hviderussiske atleter fra 
individuelle turneringer. Desværre blev resolutionen nedstemt med mindst muligt margin.  
 
Modsat blev suspenderingen af Rusland og Hviderusland stemt igennem, og dette betyder 
at landende forsat er udelukket fra politiske og sportslige konkurrencer på holdniveau 
under Tennis Europe.  
 
Ved ITF´s ekstraordinære AGM afholdt fredag den 6. Maj virtuelt blev suspenderingen af 
Rusland og Hviderusland ligeledes stemt igennem således, at man også her er udelukket 
politisk og sportsligt på holdniveau.  
 
Dansk Tennis Forbund ligger stadig på den hårdest mulige linje, som betyder arbejdet for, 
at også individuelle atleter udelukkes fra at konkurrere. Denne linje følger også de øvrige 
nordiske lande og andre vesteuropæiske lande.  
 
Orienteringen blev taget til efterretning, og der er fuld opbakning i bestyrelsen til linjen. 
 
4.4 Orientering om samarbejde med Mary Fonden. v/ Dorte Klüwer og Joakim 

Thörring 
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: 
Der orienteres kort på mødet omkring den aftale der er indgået med Mary-Fonden 
omkring et Antibulli-projekt for tennissporten.  
 
Bilag: Ingen 
 
Referat: 
Der blev orienteret om, at der er indgået samarbejde med Mary-Fonden omkring et 
Antibulli-projekt for tennissporten.  
 
Der skal der arbejdes med trivsel og gode børne- og unge miljøer, og indsatsen vil gå i tre 
søjler nemlig det kommunikative, uddannelses- og turneringsområdet.  
 
Orientering blev taget til efterretning, og der er glæde i bestyrelsen over det nye projekt.  
 
4.5 Orientering omkring WTN-lancering i DK. v/ Joakim Thörring 
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: 
Der orienteres på mødet omkring timeline og plan for lancering af WTN i Danmark.  
 
Bilag: Ingen 
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Referat: 
Der blev på mødet orienteret omkring den forestående lancering af World Tennis Number i 
Danmark, og hvordan denne proces kommer til at køre. Hvilke tiltag laves der i forbindelse 
med lanceringen, og hvordan disse rulles ud. 
 
Orienteringen blev taget til efterretning, og bestyrelsen ser frem til, at WTN udrulles i 
Danmark. 
_____________________________________________________ 
 
5. Sager til drøftelse 
______________________________________________________________ 
 
5.1 Opsamling på Generalforsamling 2022. v/Henrik Thorsøe Pedersen  
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: 
Der samles på mødet op på den netop afholdte generalforsamling og både forløbet på 
dagen og eventuelle efterfølgende reaktioner.  
 
Bilag: Ingen 
 
Referat: 
Formanden indledte punktet med at opsummere at han var meget tilfreds med måden 
generalforsamlingen forløb på, og den gode dialog og debat som blev gennemført 
undervejs.  
 
Herefter fulgte en drøftelse i bestyrelsen af det lave deltagerantal, og mulighederne for og 
ønsket til, at flere kommer på banen som deltagere til dette.  
 
Det blev aftalt, at der indlægges et virtuelt temamøde omkring dette tema, hvor der kan 
arbejdes med temaet og omkring hvordan man kan lave et program rundt om 
generalforsamlingen som får flere til at deltage, hvis man i bestyrelsen ønsker dette.  
 
I forlængelse af dette blev det også aftalt, at der på et senere temamøde tages en 
drøftelse omkring hvorvidt man i højere grad ønsker at genskabe en udvalgsstruktur 
omkring Dansk Tennis Forbund.  
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5.2 Heldagsseminar og Nyt politisk program. v/Henrik Thorsøe Pedersen  
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: 
På mødet fastlægges såvel dato som indhold for det kommende heldagsseminar, og 
hvordan hele arbejdet med det politiske program gribes an fremefter, så der sikres både 
god forankring og fremdrift.  
 
Bilag:  
 
Referat: 
Den nuværende status blev kort drøftet, og der er fuld enighed om, at der skal rykkes på 
udarbejdelsen af programmet.  
 
Der fastlægges via en doodle to datoer om muligt en i foråret og en i efteråret, som 
udelukkende har dette arbejde på programmet.  
 
5.3 Genbesøg af fælles økonomimodel, drøftelse og videre proces. v/Peder 

Helmuth Hansen  
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling: 
På mødet genbesøges modellen, der samles op på dialogen med DGI og tages et kig ind i 
den videre proces.  
 
Bilag:  
 
Referat: 
Punkter blev ændret fra drøftelse til en kort orientering, da DTF-DGI styregruppemødet 
som skulle have været afholdt lige før DTF-bestyrelsesmødet desværre blev aflyst.  
 
Der er i bestyrelsen stor opmærksom på vigtigheden af, at arbejdet skrider fremad, og at 
løsningen kommer på plads. Der arbejdes viderefor fuld kraft.  
 
Herefter fulgte en kort drøftelse af vigtigheden af, at der imellem alle partner i 
samarbejdet (DTF, DGI og Unionerne) kontinuerligt forventningsafstemmes, så der er fuld 
synlighed og forståelse for rollefordelingen både internt og eksternt.  
 
Punktet tages op til drøftelse når der er nyt.  
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___________________________________________ 
 
6. Bestyrelsens repræsentation 
______________________________________________________________ 
 
Der er planlagt følgende repræsentationer:  
  
 
Referat: 
Der blev under punktet af formanden gjort opmærksom på DM-ugen i Ålborg. 
Bestyrelsesmedlemmer der ønsker at deltage, giver en melding til direktøren.  
 
 
7. Evt. 
____________________________________________________________ 
 
Referat: 

- Formanden bad med opbakning fra bestyrelsen Michael Grube Andersen tage hånd 
om og følge op på henvendelsen vedrørende regnskab og budget fra FTU´s 
generalforsamling 2022. Da man ikke mener de kritisable forhold er bragt i orden, 
eller at der er kommet en fyldestgørende redegørelse omkring forløb og løsning.  

- Michael Grube Andersen svarer at han mener der er blevet vendt tilbage på 
henvendelsen fra DTF omkring disse udeståender fra FTU´s formand Kai Holm. 

- Herefter følger videre kommentarer fra Henrik Maris og Thomas Kønigsfeldt 
omkring, at man ikke mener der er styr på sagen, at denne skal følges til dørs og 
bringes i oden. 

- Michael Grube Andersen giver tilsagn om at ville følge op på sagen, og beder 
Henrik Thorsøe Pedersen om at gøre det samme. Herefter fortæller Michael Grube 
Andersen hvordan en sag som denne fortolkes på Fyn, hvor man ikke føler sig set 
og værdsat, og føler man bliver for fuldt på formalia i stedet for at blive påskønnet 
for sig gode arbejde.  

- Herefter har Henrik Maris og Thomas Kønigsfeldt på skift ordet, og beder om at 
debatten kommer tilbage på sporet, og at Fyn bringer de vedtægtsstridige forhold 
på plads, og beder Michael Grube Andersen påtage sig sit ansvar for dette. Endelig 
udtrykkes den store alvor med hvilken man ser på forholdene og de mangler der 
foreligger. Herefter beder Peder Helmuth Hansen ligeledes om, at Michael Grube 
Andersen går tilbage til FTU og får bragt tingene i orden. Herefter afsluttes dette 
emne. 

 
- Michael Grube Andersen fortæller herefter om det billede han ser af det 

manglende talentarbejde i Vestdanmark, og opfordrer til, at der tages aktion på 
dette område, og at Dansk Tennis Forbund tager sig store ansvar for at dette løftes. 
Det nyeste eksempel er fordelingen af medaljer til det netop afholdte UM. Peder 
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Helmuth Hansen bemærker, at der er ført til referat tidligere, at dette arbejde skal 
indarbejdes som en del af det politiske program under de forskellige 
søjler/programpunkter.  

- Peder Helmuth Hansen foreslår, at der på dagsordenen indføres en orientering fra 
unionerne, så der skabes en endnu bedre afstemning af indsatserne. Michael 
Grube Andersen mener ikke dette bidrager med rette dybe og effekt, og Simon 
Verner tilføjer, at han ikke nødvendigvis ser at der er et problem der skal løses i 
forventningsafstemningen. Herefter opsummerer Peder Helmuth Hansen sin ide i 
et bredere perspektiv. 

- Dorte Klüwer tilføjet, at det også er op til klubberne at byde sig til, at hun altid 
oplever at DTF gerne vil hjælpe.  Afslutningsvis fortæller Peder Helmuth Hansen at 
det arbejder der er lavet omkring ubalance i Tennisdanmark i tidligere 
arbejdsgruppe også er givet videre til DGI til brug i klubudvikling. Formanden 
afslutter med at konkludere at den samlede bestyrelsen er åbne og gerne vil være 
med til at kigge på området og finde de gode veje fremad.  

 

Næste bestyrelsesmøde: 

14. juni 2022 


