KØBENHAVNS TENNIS UNION
Medlem af Dansk Tennis Forbund

Dato: 9. februar 2017.

Til unionens klubber.
Københavns Tennis Union har gennem en længere årrække forsøgt at etablere et samarbejde med
Sjællands Tennis Union om udvidelse af samarbejdet om begge unioners aktiviteter både for juniorer
og seniorer, hvilket dog trods mange forsøg ikke lykkedes med den tidligere formand for SLTU, som
på dette tidspunkt var Daniel Mølgaard Nielsen. Til orientering vedlægges kopier af den korrespondance, som vi havde med Daniel Mølgaard Nielsen om et samarbejde tillige med yderligere
dokumentation for KTU’s ønsker om samarbejde.
Efter samtaler med tennisforbundets nuværende kasserer, Jan Winther, havde vi for et par år siden
et møde med SLTU’s bestyrelse. Her aftaltes det, at unionerne i første omgang skulle påbegynde et
samarbejde omkring juniortennis, således at det blev muligt for KTU’s juniorer at deltage i Sjællands
Tennis Unions holdturnering for juniorer. Herefter skulle det vurderes, om samarbejdet skulle
udvides til også at omfatte aktiviteter indenfor seniortennis. Der var dog enighed om, at unionsmesterskaberne skulle afholdes separat, og at ingen medlemmer fra KTU derfor kunne deltage i SLTU’s
mesterskaber eller omvendt.
I 2015 og 2016 havde KTU´s juniorhold således mulighed for at spille med i SLTU´s juniorrækker.
Dette har KTU’s klubber og spillere været meget glade for. Deltagelsen var dog betinget af, at
klubberne betalte et højere deltagergebyr end de Sjællandske klubber, hvilket KTU forgæves forsøgte
at få lavet om.
Flere af SLTU´s juniorer havde til gengæld mulighed for at være med i KTU´s træning indendørs i
henholdsvis B93 og ATK på samme betingelser som KTU’s juniorer. Dette har de også mulighed for i
vintersæsonen 2016/17.
Efter en fornyet drøftelse om et samarbejde med SLTU blev det i efteråret 2016 aftalt, at de to
unionsbestyrelser skulle have en ny forhandling om udvidelse af samarbejdet. Mødet fandt sted den
26. september 2016. På dette møde aftaltes det, at der skulle holdes separate møder om det
udvidede samarbejde. KTU’s bestyrelse lavede derfor det vedhæftede oplæg til SLTU om hvilke
områder, KTU umiddelbart mente, at der kunne laves et fornyet samarbejde eller en udvidelse af
samarbejdet. Umiddelbart efter nytår – den 10. januar 2017 - havde KTU så et møde med SLTU, hvor
vi skulle prøve at finde sammen om aktiviteter til gavn for begge unioner.
SLTU mødte op med det mandat, at alle tidligere aftaler var annulleret. Vi skulle starte helt forfra og
skulle diskutere alt fra økonomi, fælles regler og sammenlægning af de 2 unioner. Alt sammen dog
på SLTU´s præmisser. SLTU ønskede ikke at drøfte KTU’s oplæg. Hvis KTU ikke ville arbejde hen imod
en sammenlægning af de 2 unioner inden for en kort årrække, så man ikke nogen grund til at fortsætte samtalerne. Der eksisterer således ikke nogle aftaler om samarbejde for sæsonen 2017.
Det er naturligvis en stor skuffelse for KTU, at SLTU reelt ikke ønskede en forhandling - ej heller om
de ting, som vi hidtil havde samarbejdet omkring.
Efterfølgende har vi i bestyrelsen konstateret, at der mellem Kjøbenhavns Boldklub og enkelte af
unionens klubber har været afholdt møder vedrørende KTU’s fremtid. Dette er sket uden, at samtlige

klubber i unionen var inviteret og uden, at der på noget tidspunkt overfor KTU var givet udtryk for, at
man var uenig i unionens arbejde.
Det bemærkes i denne forbindelse, at ingen af unionens klubber hidtil har givet til kende, at de ikke
bakkede op omkring de initiativer, vi havde omkring et yderligere samarbejde med SLTU. Det er
vigtigt at præcisere, at det omkring et samarbejde med SLTU ikke på noget tidspunkt har været KTU’s
bestyrelses intention, at de to unioner skulle sammenlægges.
Vi vil hermed gøre unionens klubber opmærksom på, at der på den kommende generalforsamling
den 21. februar 2017 er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg, herunder også valg af formanden, som i
dag er Boris Michailoff. Der er nu modtaget et forslag fra de klubber, der har holdt møder med
hinanden om unionens fremtid, og i dette forslag indstilles det, at de 4 bestyrelsesmedlemmer, der
er på valg, bliver udskiftet. Dette forslag er tillige medsendt til orientering.
I den forbindelse kan oplyses, at der ikke fra disse klubber – det drejer sig om KB, HIK, Dragør, B.93,
KTK og ATK - er modtaget forslag til generalforsamlingen om, hvorledes de påtænker unionens
fremtidige arbejde skal foregå, samt om hvad planerne for KTU’s fremtid måtte være.
Det vil måske være vigtigt, at unionens klubber på generalforsamlingen giver udtryk for, hvad de vil
med unionen, hvilke forventninger klubberne har til bestyrelsen, samt endelig om klubberne har
ønsker om, at unionen eventuelt skal bevæge sig i en anden retning. Den nuværende bestyrelse
ønsker fortsat at lave et samarbejde med SLTU omkring både juniortennis og seniortennis.

Med venlig hilsen
KTU’s bestyrelse

