Referat
juni 2014

Møde:

JTU bestyrelsesmøde

Dato:

Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 18:00 – 22.00

Sted:

DG Form, Holmstrupgaardsvej 252, 8210 Århus V

Deltagere:

Ann Hansen, Henning Damsgaard, John Sloth, Laura
Biagiotti, Lone Tørnes Andersen
Medarbejdere: Lene Steffensen

Afbud:

Lars Elkjær (Fjerritslev – JTU besøg), Thomas Jacobsen

Kopi:

DTF

Dagsorden:
1.

Nyt fra udvalg og medlemmer:
* JM-udvalget
* Ungdomsudvalget
* Kommunikation/bredde
* Økonomiområdet
* Tøsetennis
* Holdturnerings-udvalget

v/Alle

2.

Nyt konsulenten (Via mail) og kontoret

v/LS

3.

DGI contra JTU/DTF – Sidste nyt

v/Alle

4.

Nyt fra formanden

v/JS

5.

Beach Tennis

v/LTA

6.

Sponsor

v/JS

7.

Status aktivitetskonsulent - Opgavefordeling JTU/DTF Lukket punkt

8.

Evt.

Kommende møder Kalender afstemmes vedr. Q3 og evt. Q4 2014.

Mvh John
Ad. 1

Nyt fra udvalg og medlemmer
Tøsetræf:
10. maj hos Pia i Hadsten, alt gik godt, der var 28 tilmeldte og
med Birgit Brink som træner
11. maj tøsetræf i Fjerritslev, forløb også fint, her var Ann
træner, og der var 16 tilmeldte
Sønderborg vil gerne have et tøsetræf efter sommerferien, som
der bliver arbejdet på lige pt.
Økonomi:
Fakturering af holdturneringen er færdig, og her rammer vi
budgettet
JM og kontingent går Lene i gang med at fakturere nu

ACTION

AH

LS

Holdturneringsudvalg:
Der er hold der har trukket sig efter lodtrækningen, de vil
modtage en faktura pga. afbud efter fristen.
Ca. 300 hold er med i år
JM:
Kommunikation: Der har været mange nye tiltag heriblandt
Facebook med over 250 likes, det er Asger der har været
kontrakt ansat til denne opgave
Plakater og uddeling af flyers
Deltagere: Vi har vækst på deltagerantallet til JM på ca. 40 %
Players Evening: Afholdt i både ALTS, Århus1900 og Skovbakken
med mellem 25-30 deltagere hvert sted, og positiv feedback fra
klubberne.
Feedback: God atmosfære, Godt man spiller 3.sæt, godt at det
ligger i samme termin, junior glad for bonusrunder også Herre B,
fedt at der er mange frivillige hjælpere. God turneringsledelse og
god fokus på opførsel, fair play med videre. God ide med
facebook-siden, mange har set JM-plakaten i tennisklubberne i
Jylland.Sjovt med alle sponsor-konkurrencerne både på
facebooksiden og til players evening.
Forbedringer: Interviews under stævnet, bedre
resultatopdatering, ikke tre doublekampe samme dag
De endelige klubber og datoer for 2015 besluttes efter
sommerferien
Ungdom:
Møde i Århus 1900 vedr. turneringer med LE og LB
Ref. sendes ud en af de nærmeste dage
SEB finale, desværre en del afbud på 7 ud af 35 deltagere
JTU bakker op om Gourmet tennis, som laver tilbud om camps til
unge JTU spillere, vi støtter med 1 kasse bolde til hans første
camp, det er vigtigt at pointere at Gourmet er et privat firma og
ikke en del af unionens tilbud
Ad 2.

LS

LB

ACTION
Lars har indsendt mail før bestyrelsesmødet med alle igangværende
aktiviteter

Ad 3.

ACTION
JTU samarbejde med DGI om holdturnering?
JTU følger DTF – hvis der skal indgås et samarbejde så skal det være
formelt og via en aftale imellem DIF og DGI og som indarbejdes
”ovenfra” via hovedorganisationerne.

Ad 4.

ACTION
John har Bestyrelsesmøde i DTF på næste onsdag den 11/6
Lone er blevet en del af DIF´s ambassadør korps, og der er første
større møde i slutningen af august

Ad 5.

JS

ACTION
JTU bakker op om DTF´s nye tiltag Beach tennis, vi har købt 8 beach
tennis ketchere og et net som vi kan bruge til forskellige JTU events

Det første stævne blev afholdt i Tversted, hvor DTF havde Lorenz og
Palle med, og både Lars og Lone fra JTU deltog, der var fin deltagelse
og super godt vejr, musik og grill, så det kunne ikke blive bedre
Vi skal bare have flere stævner og jyske klubber med.
Ad 6.

ACTION
Sponsoraftale er drøftet

Ad 7.

ACTION
Lukket punkt er drøftet

Ad 8.

ACTION
Laura og John spørger trænerne vedr. deltagelse i DTF mødet d.18/6
Hasle (Poul Henning) har henvendt sig pga. forkert indberetning af
medlemmer til DTF, der er tastet forkert 100 medlemmer og Hasle går
derfor til DIF, det er ikke udstedt regninger endnu og Hasle forstår
derfor ikke, at det ikke kan korrigeres.
”Aspire to excelence” henvendelse nåede vi ikke at drøfte og vil derfor
komme med som selvstændigt punkt til næste bestyrelsesmøde.
Næste møder:
Mandag d.18. august i Kolding kl.18, vi starter med Beach tennis ☺
Tirsdag d.16. september, sted ukendt
Generalforsamling 2015:
JTU d.10. marts 2015 og det bliver i Randers
DTF d.21. marts 2015

Referent: Lone Tørnes Andersen

LB/JS

LE

