
Referat 
15. januar 2014  

 

Møde: JTU bestyrelsesmøde  

Dato: Tirsdag den 14. januar 2014 kl. 18:00 – 22:00 

Sted: DG Form 

Deltagere: Ann Hansen, Henning Damsgaard, Peter Sonnichsen, Morten 
Riisgaard-Dam, Lone Tørnes Andersen, John Sloth 
Medarbejdere: Lene Steffensen, Lars Elkjær 

Afbud:  

Kopi: DTF 

 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 26/11. 

2. Nyt fra konsulenten og kontoret   v/LE+LS 

3. Nyt fra formanden 

• Sponsor 
• Davis Cup Event   v/JS 

4. Nyt fra udvalg og medlemmer:  v/Alle 
* JM-udvalget  
* Holdturnerings-udvalget  
* Tøsetennis 
* Kommunikations-/breddeudvalget 

* Ungdomsudvalget 

 
5. Generalforsamling 2014 Forberedelse - planlægning v/Alle 

6. Evt. 

 
Kommende møder Kalender afstemmes vedr. hele 2014.   

 
M.v.h. John 

 

 

Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 26/11. 

JS foreslog at referat godkendes elektronisk (med 1 uges varsel), derefter annoncerer LE på 
hjemmesiden. LE vil tilstræbe at sende referat til bestyrelsen indenfor få dage efter møderne. 
Referat godkendt med enkelte anmærkninger. LE annoncerer referat på hjemmesiden. 
JS sender til DTF.  
 
Ad 2. Nyt fra konsulenten og kontoret 

Nyt fra konsulenten: 

LE udleverede liste med punkter – se nedenstående. Kort status på alle punkter.  
 

JTU: 

- JM Veteraner (+ lidt andet JM) 

- Klubmøder – klubrunden – dagsorden, etc.. 



- Opdatering hjemmeside, klubkartotek, etc. 

- Banekurser 

- JM Minitennis – indbydelse er klar på hjemmesiden 

- JM Play & Stay – indbydelse er klar på hjemmesiden 

- JM Veteran ude – diverse aftaler er ved at blive lavet med ALTS 

- Motionisttræf i Sønderborg den 12/1 – stor succes 

- Motionisttræf i Hjørring og Skive i februar og april 

- Tyrkiet ”Reunion” ultimo januar i Randers 

- Tyrkiet tur april måned – aflyses sikkert 

- Tyrkiet tur oktober – status 

- Rosmalen tur juni måned – status (DTF laver konsulenttræf dernede) 

DTF: 

- Udviklingsprojekt i samarbejde med DIF for en kommende 3-årig periode 

- Ansættelse af ny medarbejder i projektstilling samt ansættelse af ny ”SLTU 

medarbejder” 

- DTF konsulenttræf i januar måned 

- DTF Nationalt Seminar – ultimo januar – overtegnet 

Mest aktuelt er godkendelse af ”dagsorden” samt ”sidste nyt” til kommende klubmøder.  
MRD: DTF arbejder med at lave noget omkring ”opdragelse af tennisforældre”. Dette kunne 
evt. komme med som punkt?  
AH: ”Takt og tone” i sporten – god etikette. HEI har en folder, der måske kan bruges?  
JS: Fair play, stop match fixing, etc.. 
MRD: Måske der kan laves foldere, der kan bruges af klubberne? Inspiration til klubber.  
LE undersøger hvor langt DTF er i denne sammenhæng, HEI folder annonceres som ”master” 
på hjemmesiden, etc.. LE tager det med som ”input” til ”sidste nyt” fra JTU/DTF.  
Deltagelse på møderne: LE sender listen ud med referat. Bestyrelsen melder tilbage om 
deltagelsen på møderne indenfor 1 uge. 
LE orienterede om nyt DIF udviklingsprojekt. Flere elementer der er meget relevante for jyske 
klubber. 
 
Nyt fra kontoret: 

LS orienterede om ny struktur for veteran tennis. 
Indkaldelse til JTU generalforsamling. 
LS er ligeledes ved at sætte sig ind i nyt bogførings system.  
LE: skal man overveje at sende ud elektronisk i stedet for via ”hard copy”. Bestyrelsen vil 
snakke med generalforsamlingen om dette. 
LS: Appeludvalget skal med i vedtægter, JS tjekker formulering ved DTF og sørger for dette 
fremadrettet.  
LE: Spørger Carsten Palsgaard om han vil tage en ny 3-årig periode i Appeludvalget.  
HD: Laver formulering omkring kontingenttekst til dagsorden.  
JS laver forslag til nye vedtægter, der passer med dagsorden til generalforsamling. 
 
Nye emner til bestyrelsen: LTA er i dialog med et emne, der indtil videre er meget positiv.  
Bestyrelsen overvejer fortsat emner.  
 
 
Ad 3. Nyt fra formanden  

JS har ikke været til DTF bestyrelsesmøde siden sidst. Således ikke meget nyt fra den side af 
lige p.t..  
JS orienterede om nyt fra sponsor området.  



Sponsor har fødselsdag og inviteret til dette – JTU vil gerne vise flaget (PS overvejer 
muligheden og melder tilbage til bestyrelsen).  
JS: Davis Cup tur – kan vi gøre noget i denne sammenhæng igen? JTU vil gerne gøre noget 
lignende, JS vil tage dialog med Sune om muligheden for at lave noget lignende.  
 
Ad. 4 Nyt fra udvalg og medlemmer 

JM-udvalget: 

PS redegjorde for nyt fra JM. Stort set er det foregået uden problemer.  
Der har været en mail i forhold til en konkret sag. Bestyrelsen besvarer denne mail.  
LTA: Kan der laves en præmis for lodtrækning, program, etc. i forbindelse med JM? Således at 
der er noget materiale der kan kommunikeres ud. Kan der laves en FAQ for JM afvikling? Eller? 
TK laver udkast til dette og sender til LTA.  
PS vil gerne hjælpe med ”overlevering” og ”assistance” til den nye tovholder for JM fremover.  
 

Holdturneringsudvalget: 

Alle resultater er indberettet nu her.  
HT-udvalget holder møde den 15/1. Ny struktur på veteranområdet.  
 
Tøsetennis: 

AH fremlagde kort status. Overtegning på Tøsetræf i Kolding den 2/2. En succes.  
Næste træf er den 4/4 i Skovbakken. 
Der er planlagt 2 træf udendørs allerede – Hadsten og HEI.  
 
Kommunikation og bredde: 

Intet nyt. 
 
Ungdomsudvalget: 

Udtagelsestræning den 19/1. 30 tilmeldte fordelt på Skovbakken og Kolding.  
Adam Juel-Blicher har en studerende med (der læser biomekanik) til samlinger.  
Fremover er unionstræning delt mellem Mark Frøslev og Adam Juel-Blicher.  
Mark har de ældste årgange (årg. 2001-2002), Adam har de yngste.  
TK er ved at arbejde på at etablere et U10 DH hold. Så det ser positivt ud med et fælles JTU 
U10 hold.  
Der er meget gang i forlængelse af den strategi der ligger fra DTF´s side.  
 
Ad. 5 Generalforsamling 2014 Forberedelse - planlægning 

Se punkter ovenfor under ”nyt fra kontoret”.  
HD gennemgik økonomien for 2013. Udleverede et udkast til et regnskab for 2013.  
Enkelte ting skal justeres – budget for 2014 blev drøftet.  
Tilskud til unionstræning: FTU får tilskud, får JTU? JS undersøger dette ved DTF.  
Ture/aktiviteter: Der skal laves et budget der sikrer en ”0-løsning”. Fremover skal prisen 
sættes lidt op, således at turene går i ”nul” og ikke har et mindre underskud.  
 
Ad. 6 Eventuelt 

Bestyrelsen drøftede kort udsendt referat fra seminar mellem unionsbestyrelser og DTF 
bestyrelse i november. JS sender respons til Sune angående enkelte punkter i referatet.  
 
JM Finalestævne Udendørs: PS – hvor skal dette holdes i år? Vi skal planlægge i god tid. HEI er 
en god mulighed for finalestævnet. Vi tjekker om der er andre emner (jubilæum eller andet?).  
 
Kommende møder 

Bestyrelsesmøde – Formøde generalforsamling tirsdag 4/3 2014 
 
 
Referent: Lars Elkjær 


