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DAGSORDEN FOR QTENNIS GENERALFORSAMLING 2019
QTennis’ Generalforsamling den 17.2 kl. 17 i Laurbjerghallen, Skolevej 8B i Laurbjerg, 8870 Langå.

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år jf. denne
3. Fremlæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for 2018 til godkendelse jf. denne
4. Udvikling eller afvikling af QTennis? Jf. beretningen er der ikke ressourcer til at fortsætte
QTennis’ aktivitetsniveau medmindre der findes såvel personalemæssige som økonomiske
ressourcer
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Der ønskes repræsentanter til bestyrelsen. Charlotte Vinther og Pia Østergaard blev
valgt ind sidste år.
6. Valg af kasserer. Suzan Behr er på valg.
7. Valg af revisor.
8. Evt.
REFERAT AF QTENNISGENERALFORSAMLING
VALG AF DIRIGENT OG REFERENT
Tinna Balle vælges som dirigent og Pia Østergaard vælges til referent.
Dirigent Tinna Balle konstaterer, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og er beslutningsdygtig.
BESTYRELSENS BERETNING FOR DET FORLØBNE ÅR JF. DENNE
Formand Pia Vedel Ankersen fremlægger hovedlinjerne i beretningen (jf. beretningen QTennis beretning
for 2018).
Det konstateres at QTennis har en ganske betydelig succes, og specielt om vinteren kan QTennis ikke følge
med efterspørgslen. Den store efterspørgsel efter QTennis aktiviteter medfører meget administrativt
arbejde. Dette arbejde udføres af frivillige. Denne konstatering var afsæt for en længere diskussion af,
hvorledes vi kan sikre QTennis’ fortsatte virke.
FREMLÆGGELSE AF ÅRSRAPPORT (INKL. REVIDE RET REGNSKAB) FOR 2018 TIL GODKENDELSE
JF. DENNE
Regnskabet godkendes.

UDVIKLING ELLER AFVIKLING AF QTENNIS?
Jf. beretningen er der ikke ressourcer til at fortsætte QTennis’ aktivitetsniveau medmindre der findes såvel
personalemæssige som økonomiske ressourcer. Det overvejes om QTennis skal afvikles og overgå til et
netværkssamarbejde såfremt QTennis ikke tildeles ressourcer til administrativt arbejde.
2018 skulle have været året, hvor DTF implementerede forbundets kvindetennisstrategi med et budget på
400.000 kr. DTF har valgt at nedjustere kvindetennis’ strategibudget til 50.000 kr. for 2018 og fremover. Det
er vi i QTennis fortørnede over. Vi havde en klar forventning om, at DTF’s strategi ville være en opbakning
til og en fortsættelse af det arbejde vi har påbegyndt.
På baggrund af, at det officielle Tennis-Danmark (DTF og DGI) har valgt at negligere kvindetennis og
reducere budgettet med knap 90%, var der på generalforsamlingen enighed om, at vi er nødt til at
revurdere vores indsats. Vi kan ikke løfte opgaven medmindre vi får tilført ressourcer, og det er derfor
sandsynligt at QTennis fremadrettet må udvikles til netværkssamarbejde. Det er urealistisk at QTennis
fremadrettet kan dække den store efterspørgsel efter tennisaktiviteter på tværs af klubber, og idet QTennis
ikke får offentligt tilskud (sådan som DTF og DGI) er det nødvendigt at overveje hvad QTennis’ fremtid er.
Alle på generalforsamlingen var enige om, at QTennis fremadrettet enten skal nedjusteres, eller at QTennis
skal tilføres ressourcer til at lette det administrative arbejde, og holde Hadsten Tennisklub fri af økonomisk
medansvar. Den centrale problemstilling er, at QTennis i modsætning til DTF og DGI ikke får offentligt
tilskud, men udelukkende er finansieret igennem brugerbetaling og de tilskud vi kan tigge os til.
I 2018 fik QTennis 25.000 kr. af JTU. Disse penge har vi brugt til at tilbyde events til en attraktiv pris og som
risikokapital. Der skal findes personer, som kan søge midler og udarbejde ansøgninger.
VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER

Genvalg af Charlotte Vinther og Pia Østergaard.
Derudover blev Conny Larsen valgt til bestyrelsen.
VALG AF KASSERER
Suzan Behr blev genvalgt.
VALG AF REVISOR
Tinna Balle og Mikael Poulsen er valgt til revisorer
EVT.
Der er lavet en QTennis brochure. Denne færdiggøres, således at den kan tilgå klubberne og QTennis’
medlemmer. Vi forventer også at trykke den i få eksemplarer til uddeling ved events.

QTENNIS BERETNING FOR 2018
Beretningen er lavet med henblik på præsentation på:
QTennis’ Generalforsamling den 17.2 kl. 17 i Laurbjerghallen, Skolevej 8B i Laurbjerg, 8870 Langå.
QTennis’ bestyrelse består af Pia Vedel Ankersen, Suzan Behr, Charlotte Vinther og Pia Østergaard. Det er
os fire, der drifter QTennis, forsøger at planlægge træning, events osv. og så håber vi, at tennisspillerne
tager godt imod tilbuddene og melder sig på. Vi samarbejder med alle frivillige og trænere med de bedste
intentioner og efter bedste evne. Vi forsøger altid at have kalenderen på hjemmesiden www.qtennis.dk
opdateret.
I beretningen kan du læse om QTennis’ aktiviteter i det forgangne år og ambitionerne for 2019.
AKTIVITETER
QTennis har i 2018 haft et højt aktivitetsniveau med meget forskellige aktiviteter såvel ude som inde.
I udendørssæsonen har vi eksperimenteret med udvikling af stævner og turneringer.
Silkeborg Tennisklub (STK) har været værter for flere events, dels QTennis mesterskaberne og seminar,
træningssamlinger ude og inde samt QTennis’ generalforsamling med spil i 2018. Hadsten Tennisklub stiller
også sine baner til rådighed for flere events.
I udendørssæsonen afholdte vi i QTennis blandt andet følgende aktiviteter: Pinsedoublestævne,
Wimbledon Wannabe, Heksetennis, flere træningssamlinger, QTennis Mesterskab i Silkeborg, QTennis
Seminar og QTennis teamturneringer. Flere af aktiviteterne er allerede under planlægning for 2019 – så du
kan godt glæde dig.
Indendørs har vi oplevet en stor efterspørgsel på QTennis’ aktiviteter. Vi har udbudt tematiske
træningsforløb med fokus på forhånd, baghånd, grundspil, netspil og serv. Disse er udbudt i Aarhus 1900,
Sønderborg Tennisklub og Nørresundby Tennisklub. Derudover har vi udbudt vores traditionsrige
træningssamlinger med Lotte Gundtoft i Silkeborg og Kolding.
Der har været stor efterspørgsel på disse træningssamlinger, og de er blevet udsolgt på meget kort tid. Vi
har derfor set os nødsaget til at udbyde yderligere træningssamlinger, som også er blevet udsolgt. Helt
generelt kan vi sige, at QTennis har meget svært ved at følge med efterspørgslen. Vi har også svært ved at
følge med på administrationssiden, idet ethvert event giver administrativt arbejde i form af udarbejdelse af
eventbeskrivelser, som skal sendes ud til medlemmerne, opslag på Facebook, hjemmeside mv. Dertil
kommer spørgsmål til tilmeldinger, administrative flytninger af tilmeldinger, ventelisteadministration osv.
Det er nødvendigt og uundgåeligt arbejde, men for bestyrelsen, som har fuldtidsarbejde ved siden af deres
tillidsposter i QTennis og i andre tennisklubber, er det svært at følge med.
Med henblik på at skabe kendskab til QTennis’ aktiviteter ude i klubberne har vi i QTennis udarbejdet en
pjece. Denne præsenteres på QTennis’ Generalforsamling den 17.2, hvor vi glæder os til at få jeres input til
eventuelle forbedringer. I pjecen er tilbagevendende aktiviteter beskrevet, eksempelvis den tidlige opstart
af QTennis’ løbende teamturneringer, QTennis pinsedoublestævne som altid er 2. pinsedag, HEKSE tennis

omkring Sankt Hans, og Wimbledon Wannabe, som er i slutningen af august eller starten af september.
Disse aktiviteter foregår i Hadsten Tennisklub (HTK), som beredvilligt stiller baner til rådighed.
ØKONOMI
Jf. regnskab.
QTennis har et driftsunderskud på cirka 4.000 kr. for året 2018. Dette på baggrund af udgifter på knap
90.000 kr. (hvoraf 13.900 kr. er udgifter i forbindelse med aktiviteter, der afholdes i 2019, hvor vi har fået
indtægterne, men mangler at betale omkostningerne).
QTennis fik i 2018 25.000 kr. af JTU til aktivitetsudvikling og afholdelse. Disse er bogført som en negativ
indtægt. Disse penge har vi brugt til at udbyde aktiviteter til en fordelagtig pris, således at deltagelse i
QTennis’ aktiviteter var attraktive også set i en økonomisk optik.
De samlede indtægter i QTennis var på 86.538 kr.
I Qtennis besluttede vi i 2018 at stoppe med at opkræve kontingent på 50 kr. I bestyrelsen havde vi erfaret,
at det krævede meget administrativt arbejde at opkræve kontingent. Dette primært fordi folk havde mange
spørgsmål til kontingentet, og derudover oplevede folk problemer ift. at betale og tilmelde sig events (fordi
de ikke var medlemmer). Dette resulterede i rigtig mange e-mails, telefonopringninger mv., som skulle
besvares. I sidste ende skønnede vi, at de relativt begrænsede administrative ressourcer, vi har til rådighed,
ikke skulle anvendes på dette.
UDFORDRINGER
QTennis’ største udfordringer er konsekvenser af QTennis’ store succes.
Den store efterspørgsel efter QTennis aktiviteter medfører meget administration. Endvidere er der
usikkerheden omkring QTennis økonomi. Det er vigtigt at erindre, at QTennis ikke er en organisation på
linje med DGI Tennis, Dansk Tennis Forbund (DTF) eller Jyllands Tennis Union (JTU), som får tildelt offentlige
midler i en størrelsesorden på mere end 10 mio. kr. om året. QTennis får ingenting, udover, hvad vi dels kan
søge af økonomisk støtte fra fonde, organisationer og sponsorater, og dels opkræve i brugerbetaling. Vi er
derfor naturligvis meget taknemmelige for JTU’s bidrag til QTennis på 25.000 kr. i 2018. Dette har dels
bevirket, at den økonomiske risiko ikke har påhvilet Hadsten Tennisklub (HTK), og dels at aktiviteterne er
udbudt til en rimelig pris. Desuden at risikoen for aflysninger er elimineret.
Der skal ikke være tvivl om, at vi i QTennis finder stor fornøjelse ved udvikling og afholdelse af
aktiviteterne, men også at vi ikke fremadrettet har ressourcer til at fortsætte med samme aktivitetsniveau
og organisering uden støtte som står mål med QTennis’ opgaveløsning.
SUCCESER
I QTennis regi har der igennem 2018 været mange gode tennisoplevelser. Der har været træningssamlinger,
HEKSE tennis, stævner, turneringer, Wimbledon Wannabe osv.

Vi fik 25.000 kr. fra JTU til at udvikle og afvikle aktiviteter. De penge har vi brugt til at udbyde mange
forskelligartede aktiviteter, og vi har vist, at der er stor efterspørgsel efter aktiviteter udviklet af kvinder til
kvinder.
QTENNIS BAGGRUNDSTÆPPE
QTennis’ virke skal ses i en idrætspolitisk kontekst.
Dansk Tennis Forbund (DTF) skulle i 2018 have implementeret en kvinde-tennisstrategi med et budget på
400.000 kr. Målsætningen for denne strategi var kort sagt:


Ligestilling af vilkår for indflydelse og tennisudfoldelse for kvinder og mænd.

I QTennis havde vi tiltro til, at dette initiativ ville bevirke, at kvinder også ville få værdi af de betydelige
økonomiske midler, som tilfalder hovedorganisationerne (DGI og DIF/DTF) gennem offentlige tilskud (mere
end 10 mio. kr. årligt) og klubbernes kontingentbetaling. Problematikken omkring kvinders manglende
indflydelse og værdi af midlerne i idrættens hovedorganisationer er en velkendt problematik (jf. DIF og se
HER og på QTennis’ hjemmeside HER).
I det nye år 2019 kan vi konstatere, at DTF har nedjusteret deres satsning på kvindetennis til en
beløbsramme på 50.000 kr. Dette skete i 2018. Vi finder det meget uhensigtsmæssigt.
Jyllands Tennis Union (JTU, union under DTF) bevilligede i 2018 25.000 kr. til QTennis til aktiviteter. Disse
penge er brugt på aktiviteter i 2018.
QTennis’ kvinder har vist, at der er stor tilslutning til tennis for kvinder. Det er derfor på høje tid, at den
politiske tennisverden (DGI, Dansk Idræts Forbund og DTF) fordeler de økonomiske og politiskadministrative ressourcer ligeligt mellem kvinder og mænd. Den betydelige favorisering af mænd i
tennisverdenen er flere gange påpeget som problematisk af flere instanser: Idrættens Analyse Institut,
Kulturministeriet mv. Det klassiske argument mod kvinder ”der er ikke interesse” kan ikke fortsat fremføres
med gyldighed.
TAK TIL
ShopEasy, der er sponsor for QTennis. Det er her, vi får vores Dunlop bolde, vores præmier mv. Altså det
fede Diadora tøj mv.
Du finder ShopEasy HER (www.shopeasy.dk) Du skal bruge din klubprofil til handle rigtig billigt og den er:
Brugernavn: TENNIS
Adgangskode: QTENNIS
Derudover er der flere frivillige, som har ydet en stor indsats igennem året.
Lotte Gundtoft – All in TENNIS CAMPS – har dels fungeret som træner, dels som frivillig, og har sammen
med Nina Løchte arrangeret QTennis mesterskaber i Silkeborg Tennisklub. I det hele taget har vi i QTennis
haft glæde af det gode samarbejde med Silkeborg Tennisklub, hvor der afholdes events både indendørs og
udendørs.

Mange trænere har ydet en stor og værdsat indsats for at give os tenniskvinder gode tennisoplevelser.
Mange tak til jer alle.
Derudover skal der også lyde en stor tak til Favrskov kommune, som beredvilligt hjælper QTennis med at
forstå og overholde folkeoplysningsloven, og derudover stiller klubmodul gratis til rådighed for klubben.
Mange tak.
Hadsten Tennisklub huser QTennis og stiller altid baner og klubhus til rådighed uden beregning. Tak for det!

