
 

 

 
 
	
 
 

Referat  
Bestyrelsesmøde  

d. 16. november 2022 
 
 
 
 
Mødereferatnummer:  BS-5/2022 
Mødetid og – sted:  16. november 2022 kl. 17:00 – 18:00.  

Teams. 
 

Mødeleder:  Henrik Thorsøe Pedersen 
Mødedeltagere:  Henrik Thorsøe Pedersen, Henrik Maris, Peder Helmuth Hansen, Simon 

Dahl Verner, Michael Grube Andersen, Dorte Klüwer, Thomas 
Kønigsfeldt og Joakim Thörring. 

Afbud: Janne Theilgaard 
Andre deltagere: Emil Bødker 
Referent:  Emil Bødker 
 



 

 

 
DAGSORDEN – Oversigt 
 
Tidspunkt Hovedpunkt Underpunkter 

Kl. 17.00 1. Godkendelse af dagsorden.  

Kl. 17:01 2. Opfølgning på uafsluttede 
punkter. 

Ingen uafsluttede punkter 

Kl. 17.02 3. Sager til beslutning. 
 
3.1 Organiseringen i tennis og padeldanmark. 
v/HTP og JTH 

Kl. 17.58 4. Sager til orientering. Ingen sager til orientering. 

Kl. 17.59 5. Sager til drøftelse. Ingen sager til drøftelse. 

 



 

 

 
1. Godkendelse af mødets dagsorden v/ Henrik Thorsøe Pedersen 
______________________________________________________________ 
 
Sagsfremstilling:  Bestyrelsen skal godkende mødets dagsorden udsendt den 11. 

november 2022.  
 

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 Organiseringen i Tennis og Padel Danmark. v/Henrik Thorsøe 

Pedersen og Joakim Thörring 
______________________________________________________________ 
 
Indstilling: 
Det indstilles, at bestyrelsen godkender, at der arbejdes videre med emnet via den i 
sagsfremstillingen fremlagte problemformulering og procesplan. 
  
Sagsfremstilling: 
På det seneste bestyrelsesseminar den 16. oktober 2022 blev emnet omkring 
organiseringen i Tennis og Padel Danmark drøftet efter et kortere oplæg. På seminardagen 
blev der taget en bredere drøftelse af emnet, og der lægges nu op til en formel beslutning 
omkring hvorvidt man i bestyrelsen ønsker at gå videre med emnet, og bearbejdningen af 
dette. 
 
Dette skal ske ud fra en konkretiseret problemformulering, og en plan for hvordan man 
griber en proces an hvis man ønsker at gå i gang med at arbejde med emnet. 
 
Arbejdet har grundlæggende til formål at afsøge mulighederne for at optimere 
organiseringen af Tennis og Padel Danmark.   
 
Der arbejdes videre ud fra nedenstående problemformulering.  
 

1. Har vi i dag en effektiv og tidssvarende organisering af Tennis og Padel Danmark? 
Herunder hvilke problemstillinger ser vi ift. den nuværende struktur? 
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Såfremt bestyrelsen beslutter at arbejde videre med problemformuleringen påbegyndes 
følgende proces.  
 
Uge 48-51: Klubspecifikke indsatser. Klubbernes tanker om og input til 
problemformuleringen, afdækkes via bilateral dialog med en række udvalgte klubber. 
Uge 1-2: Regionale dialogmøder, med invitation til alle medlemsklubber. (4-5 møder 
jævnt fordelt i hele landet) 
Uge 3-7: Udarbejdelse af eventuelt materiale til generalforsamlingen på baggrund af 
dialogmøderne, og beslutning omkring oplægget i bestyrelsen. 
Uge 11: Fremlæggelse af forslag til generalforsamlingen.  
 
Såfremt besluttet af bestyrelsen den 16. november 2022, vil projektet således omfatte en 
hypotese fra bestyrelsen, som følges op af en afprøvning blandt landets klubber - efterfulgt 
af en godkendelse på generalforsamlingen i 2023.   
 
Såfremt det besluttes at gå videre med arbejdet, fordeles de forskellige opgaver efter 
mødet.  
 
Bilag: ingen 
 
Økonomi: ingen 
 
Referat: 
Henrik Thorsøe Pedersen indledte punktet med at samle op i relation til seminardagen, 
hvorefter Joakim Thörring introducerede indstillingen og perspektiverede tankerne bag 
både denne og den beskrevne proces.  
 
Efter en kort debat og inputrunde, blev indstillingen vedtaget med 7 stemmer for og 1 
imod. Med den tilføjelse, at unionerne skal inddrages forud for klubdialogen. Dette blev 
fastsat til at skulle ske på formandsmødet imellem forbund og unioner den 21.11.2022.  
______________________________________________________________ 
 
 
4. Sager til orientering 
______________________________________________________________ 
 
Der er ingen sager til orientering.  
 
______________________________________________________________ 
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5. Sager til drøftelse 
______________________________________________________________ 
 
Der er ingen sager til drøftelse.  
______________________________________________________________ 
 
 
 
 
Næste bestyrelsesmøde: 
5 december 2022 


