Referat
9.

november 2014

Møde:

JTU bestyrelsesmøde

Dato:

Lørdag den 1. november 2014 kl. 13:00 – 15:00

Sted:

Kolding Tennis Klub, Kolding Ketchercenter

Deltagere:

Ann Hansen, Henning Damsgaard, Laura Biagiotti, Lone
Tørnes Andersen, John Sloth
Medarbejdere: Lars Elkjær

Afbud:

Lene Steffensen, Thomas Jacobsen (Evt. delvist pr. telefon)

Kopi:

DTF samt WWW.jtu.dk

Dagsorden:
1.

Nyt fra udvalg og medlemmer:
*
*
*
*
*
*
*

v/Alle

JTU Facebook
Tøsetennis
Ungdomsudvalget
Kommunikation/bredde
Økonomiområdet
JM-udvalget
Holdturnerings-udvalget

2.

Forberedelse Generalforsamling 2015

v/Alle

3.

Nyt fra kontoret og konsulenten

v/LS+LE

4.

Gennemgang jyske klubber i DTF-klubudviklingsforløb v/LE

5.

Nyt fra formanden (Punktet flyttes til strategimøde)

v/JS

6.

Sponsor - Status

v/JS

7.

Evt.

Kommende møder Kalender afstemmes vedr. Q1 2015.

M.v.h. John

Ad. 1

Nyt fra udvalg og medlemmer
JTU Facebook: JS, MRD (Morten Riisgaard-Dam) og LE har
opstartsmøde. JS gav referat fra dette møde. MRD bliver ”filter” for
hvilke nyheder der tilgår siden, hvor meget dialog der bliver på siden,
etc.. Demo af Facebook på kommende best.møde. MRD og LE skal
lave ny side og der bliver nogle konkurrencer for at få en del folk til at
oprette sig som ”like”.
Tøsetennis: AH redegjorde kort for Tøsetræf her indendørs. Der
arbejdes på at finde terminer til dette (flere er allerede på plads).
22/2 i Randers, 28/3 i Kolding (FTU inviteres også) – er aftalt. Planen

ACTION
MRD
MRD,
LE

er at forsøge at lave 1 træf pr. måned indenfor dette område. JS
foreslog at tildele mere økonomi til området. Enighed om prioritering –
flere stævner fordrer mere økonomi.
Ungdomsudvalget: LB orienterede om aktiviteterne indenfor
området. Efterårs programmet kører. 30/11 – møde om foråret 2015.
LB orienterede om at en af de 3 trænere stopper, men det ser ud til at
de 2 andre ”tager over”. Ideer om udvidelse af områdets aktiviteter –
specielt indenfor pigeområdet. LB og HD sørger for ”slut afregning” af
unionstrænere.
Kommunikation/bredde: LE gennemgik kort status – udleveret på
mødet – se nedenfor:
JTU opgaver:
•
Klubmøder – forår 2015 er alle i kalender – 12 stk. er planlagt med steder og
datoer
•
Motionisttræf – 5 stk. henover vinteren – Sønderborg, Kolding, Århus, Skive og
Hjørring
•
JM Veteran – alt er planlagt – afventer endeligt ok til indbydelse, etc..
•
Tyrkiet – April 2015 – er med på hjemmesiden
•
Rosmalen – Juni 2015 – er med på hjemmesiden
•
Tyrkiet – Oktober 2015 – er med på hjemmesiden
•
French Open – Juni 2015 – forventes klar om 1 uge til hjemmesiden – LE sender
til bestyrelsen, som kigger på hele ”pakken”
•
2 banekurser arrangeret til foråret
•
Facebook – der arbejdes på ”en fornuftig løsning” – info på mødet
•
JM Minitennis – flyttes til oktober/november?
•
Input fra klubber om Minitennis stævner og junioransvarlige – nedslående
tilbagemeldinger – der er p.t. kommet respons fra 6 ud af 22 klubber!!
•
JTU ambassadørbesøg 2015 – klubberne er begyndt at booke allerede ☺
•
Udskiftning af logo / tøj / etc. v/ny sponsor – hjemmeside og alle ”opslag” skal
ændres pr. 1. januar? JS informerer
•
JTU News – Diverse priser (DTF, DIF), diverse ture til Tyrkiet/Rosmalen/etc.,
Klubmøder forår, Generalforsamlinger forår, Nationalt Seminar, Tøsetræf og
Motionisttræf – kalender, JM – husk tilmelding, HEAD – forlængelse af
samarbejdet, Facebook – separat nyhed på dette (se andet punkt)
•
Opdatering hjemmeside, etc..
•
Diverse klubmails – om ”løst og fast”

AH

LB, HD

LE

DTF opgaver:
•
Orientering af Unionsbestyrelser – SLTU, KTU, JTU, FTU
•
Klubmøde med KTU klubber
•
Nationalt Seminar
•
Konsulenttræf i forbindelse med Nationalt Seminar
•
Afdelingsmøder, stabsmøder, DIF træf

Økonomirådet: HD gennemgik økonomien og det ser ud til at vi
lander nogenlunde i budget.
JM-udvalget: LTA og JS redegjorde for planerne omkring JM Inde.
Prispolitik fastsættes på seminar senere d.d.. Samlet drøftelse af
JTU´s prispolitik. Der laves plakater og flyers til stævnet. Medaljer,
bolde og diverse tøj til ledere bestilles. 4 enheder pr. spillested
bestilles. LB laver liste, LE tjekker med Cool Sport om der skal nye
logoer på.
Holdturneringsudvalget: Indendørs HT kører – totalt set 21 hold.
13 damehold og 8 herrehold. JS har været med på regionsmøder og

LB, LE

vores Holdturnering udendørs har fået lidt ”kritik” ift. service
(svartider på henvendelser), geografi, antal kampe, etc.. Der har
været puljer med meget få hold, etc.. Løsningen er at alle jyske
klubber bidrager til at tilmelde flere hold i holdturneringen og derved
udbrede sporten til flere spillere i de enkelte klubber, hvilket dermed
vil løse udfordringen i puljerne mht geografi og antal hold/holdkampe
på en sæson.
Ad 2.

Forberedelse Generalforsamling 2015
Master til brug for beretning: LE har sendt master til beretningen.
Deadline for beretninger: 1. januar – men LS vil meget gerne have
beretninger ind snarest muligt. Deadline for underområder – 1.
december. JM beretning – TJ og LTA laver dette.
Billeder til beretning: Hvert område leverer 1 billede.
Deadline for tilmelding: 1. marts 2015
Bestilling af mødelokale, forplejning, etc.: LE har bestilt forlods –
gøres endelig efter tilmelding.
Indlæg i forbindelse med GF: Sidste år var HEAD og Jeppe
Frantzen på med indlæg Nye emner til næste gen.forsaml. kan være:
Cardiotennis? Genaktivering af tidligere medlemmer? Karina
Jacobsgaard kan fortælle om dette. Beachtennis kan evt. kobles på?
Tennis og fastholdelse på ”nye måder”. LE spørger om hun har
mulighed for at deltage den 10/3.
Hvem er på valg: Følgende er på valg. JS, LTA, AH er på valg – alle
er villige til genvalg. En enig JTU-bestyrelse foreslår genvalg af alle
der er på valg, hvilket også vil fremgå af kommende invitation i lighed
med procedure ved DTF’s generalforsamling.
Dirigent: JS spørger Jørgen Torpe Kann.
Revisorer: HD spørger om de vil forlænge.
Appeludvalg: Erik Segel er på valg – LE spørger ham om han vil
genvælges.
Diverse nåle, priser, etc.: Bestyrelsen og konsulenter overvejer
kandidater, etc.. Lauritzen-Sonnichsen Prisen – LTA. Beslutning om
kandidater m.v. klares efterfølgende via mail.

Ad 3.

Nyt fra kontoret og konsulenten

ACTION
LE
ALLE
ALLE
LE

LE

JS
HD
LE
ALLE
LTA

ACTION

Se ovenfor.
Ad 4.

Gennemgang af jyske klubber i DTF klubudviklingsforløb
LE havde inden mødet sendt oversigt over JTU klubber ud til
bestyrelsen. Et godt internt værktøj for DTF KU-afdelingen.
LE garanterer fremover at DTF Klubudvikling sender mail til unioners
bestyrelse i forbindelse med opstart og afslutning af forløb. God ide
der sikrer at viden deles.

Ad 5.

Nyt fra formanden
Punkt flyttet til strategimøde – referat tilgår evt. via LTA.

Ad 6.

Sponsor – status

ACTION

LE

ACTION
LTA
ACTION

JS orienterede om sponsorområdet. Der har været en
forhandlingsrunde og udbud – der har været dialog med tre mulige
emner. Der er indgået en aftale med HEAD om forlængelse for en ny
4-årig periode. Valget af Head er truffet ud fra faktoren: Bedst mulige
økonomi for JTU. JS sørger for ny pressemeddelelse og diverse
materiale.
Ad 7.

Eventuelt
Kommende møder og arrangementer – diverse punkter:
DTF Seminar: 22-23/11 – så sæt kryds i kalenderen. Nærmere info
fra DTF. Alle melder tilbage til JS inden den 7/11. Overnatning til den
23/11 hvis det ønskes.
Nationalt Seminar – DTF: Afholdes den 24/1 i København. Program
er snart ude.
JTU bestyrelsesmøder: Tirsdag den 3/2 kl. 18-22 – der skal findes
lokation. Arena Randers – LE spørger.
JTU GF: 10/3 – Randers
DTF – GF: 21/3 – lokation er endnu ukendt
Klubmøder forår 2015: Er at finde i JTU kalender. Folk kan hægte
sig på de møder, som de umiddelbart har mulighed for at deltage i.
Julefrokost: Lørdag den 13/12 – JS har bestilt
Møde med Sune ift. LE: JS (og evt. HD og LTA) holder møde med
Sune den 19/11.
Forsikringsbetaling: Udmeldt klub. HD siger ok for at JTU klarer
denne. HD giver LS besked om dette.
Kraftcenter: HD spurgte til dette. JS – udskudt til bestyrelse
seminar.

Referent: Lars Elkjær

JS
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JS, LTA
HD

