
Referat 
September 2014  

 

Møde: JTU bestyrelsesmøde  

Dato: Tirsdag den 16. september 2014 kl. 18:00 – 22.00 

Sted: Kolding Tennisklub 

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

Afbud: Lene Steffensen 

Kopi: DTF 

 
Dagsorden: 
 

1. Opsamling – JTU Davis Cup-event DK-Moldova v/Alle  

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

3. Status opgavefordeling JTU aktivitetskonsulent v/LTA+HD+JS 

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

5. Nyt fra formanden   v/JS 

6. Sponsor - Status   v/JS 

7. Evt. 

 
Kommende møder Kalender afstemmes vedr. Q4 2014 og evt. Q1 2015.   

 
 
Mvh John 
 
 
 
Ad. 1 Opsamling Davis Cup Event ACTION 

 JTU VIP Arrangement: Omkring 100 deltagere. Flot arrangement med 
meget god tilslutning. Stor indsats for at få folk til at komme til dette 
arrangement.  
En del udfordringer omkring forplejning, lokale, etc. i forbindelse med 
arrangementet – flere servicebrister i kommunikationen mellem JTU, 
DTF og Bramdrupdamhallen i løbet af weekenden. JS tager dialog med 
DTF.  
Klubture: Århus 1900, Skovbakken, Hjørring, Sønderborg lavede ture. 
Kolding var naturligvis til stede (boldbørn, etc.). 
Tilskuere: Mange tilskuere specielt fredag og søndag – flot opbakning. 

 
 
 
 
 

JS 
 
 
 
 



Publikumsrekord i Jylland på hele 1230 deltagere over hele 
weekenden og ligeledes det højeste tilskuertal for hjemmekampe på 
landsplan i de seneste 5 år.  
AH: Arrangementet appellerer ikke til mindre (U10-12 og nedefter) 
børn – man skal være for stille. 
Ros til Kolding: DTF har sendt en fin mail til Kolding Tennisklub – flot 
mail med meget ros til Kolding Tennisklub. Vedhæftet fil med en stor 
tak til de frivillige. LB sender eksemplar til LTA, der skal bruge det til 
en artikel om frivilligt arbejde (DIF regi). Samtidig var Kolding Tennis 
Klub interviewet i stor artikel i Tennisavisen hvor Kolding også roser 
JTU 
DTF Camp: Ikke nogen succes, stort set ingen deltagere. DTF laver 
opfølgning på dette. Måske en fest, måske arrangement uden 
overnatning, etc.. De reserverede udendørs baner til tenniscampen 
var i meget dårlig stand – Kun 1 ud af 4 baner var spilbare. 
DTF Lounge søndag: Ikke en succes. Stort set ingen deltagere.   
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Ad 2. Nyt fra udvalg og medlemmer ACTION 

 Tøsetennis:  
AH fortalte om arrangement i Nordborg lørdag den 13/9. 16 deltagere 
– stor succes.  
HEI-arrangement i august. 12 deltagere uden den store reklame – 
med Birgitte Hostrup som træner.  
AH kigger på kommende arrangementer (terminer for vinter 14-15) 
Ungdomsudvalget: 
Unionstræning: En trup af samme størrelse som tidligere. En 
udfordring på at finde terminer for unionstræning, da der ofte vil være 
sammenfald med turneringer rundt om i Jylland.  
JS: Vigtig pointe at stille krav om deltagelse i turneringer. Opfølgning 
via søgning på licensnumre er en mulighed. Fx skal man fra 2.års U12 
måle på dette.  
TJ: Vigtigt at man får motiveret spillere til også at ”uddanne” sig som 
træner, fødekæde både ift. holdturnering, træner staben, etc..  
SEB Unionsrunde: Afviklet i Silkeborg i weekenden den 6-7/9. Der 
har været lidt skriveri omkring banestørrelse, etc.. – Silkeborg får kr. 
3.000 i tilskud for at være vært for unionsrunden. HD følger dette til 
dørs.  
Kommunikation og bredde:  
LTA er ny DIF ambassadør: Der har været DIF ambassadørmøde. 
25-50-75 vision blev præsenteret. LTA orienterede om diverse 
områder (match fixing, idræt i skolerne, medlemstal, frivillighed, etc.) 
Formidle konkrete erfaringer omkring samarbejde med skoler.  
Frivillighedens dag – LTA laver artikel (LTA sender materiale til LE til 
brug for hjemmesiden). 
22 ambassadører fordelt udover Danmark – meget forskellige 
sportsgrene. LTA er den eneste fra tennissporten.  
Samarbejde med DGI blev også drøftet. Et tema for tennissporten 
inden længe.  
Regionsmøder: Kører med start i Aalborg i den 17/9. God tilslutning.  
Motionisttræf: Terminer findes til en 5-6 arrangementer henover 
vinteren.  
Terminer for 2014-15: Alle terminer skal snart på plads. LE har 
lavet huskeliste over alle emner – sendes til bestyrelsen sammen med 
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referat.  
Facebook siden: JS orienterede om at MRD har sagt ja til at stå for 
JTU Facebook siden. Møde med Asger Hess-Olesen, MRD, JS og LE. JS 
og LE sætter møde op snarest.  
Økonomi:  
HD har ikke nogen aktuel opdatering, da LS har været optaget af 
holdturnering, etc.. HD har tal med til kommende arrangement.  
Budgettal skal afleveres til HD medio november.  
JM-udvalget: 
Terminer og spillesteder for indendørs er på plads.  
TJ indkalder til møde i oktober. LTA, JS, TJ, LB.  
Holdturneringsudvalget: 
Fælles slutspil for juniorer en mulighed.  
LS laver oversigt over jyske mestre, etc..  
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Ad 3. Status opgavefordeling JTU aktivitetskonsulent ACTION 

 JS redegjorde for forløbet omkring aftalen, der er lavet med DTF om 
fordeling af LE´s arbejdstid som DTF kompenserer for rent økonomisk.  
JS (JTU bestyrelsen) tager en yderligere drøftelse med DTF om dette. 
DTF v/Sune og JTU v/Bestyrelsen har aftalt møde i 4. kvartal, idet 
aftalen p.t. stadig ikke afspejler (Efter forhandlingen i maj dette år) 
den ressource som LE i øjeblikket bruger på DTF-opgaver. JTU har 
stadig beløb til gode hvis ressourceanvendelsen af LE’s tid skal 
honoreres rettelig. 
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Ad 4. Nyt fra kontoret og konsulenten  ACTION 

 LE – se punkt 3. Ellers ikke noget nyt.  
LS – fraværende, så ikke noget nyt fra kontoret.  

 

 

Ad 5. Nyt fra formanden ACTION 

 JS – intet nyt. Har løbende orienteret.   

 

Ad 6. Sponsor – status ACTION 

 JS orienterede om sponsorområdet.   

 

Ad 7. Eventuelt ACTION 

 Kommende møder og arrangementer – diverse punkter: 
DTF Seminar: 22-23/11 – så sæt kryds i kalenderen. Nærmere info 
fra DTF.  
Kamera: LE indkøber nyt kamera til JTU. Nuværende er ”slidt op”.  
JS formidler kontakt til leverandør. Budget er kr. 3.000,- 
JTU bestyrelsesmøder:  
Lørdag den 1/11. Kl. 13-15 (Hos John?)  
Lørdag den 1/11 kl. 15-22 (Hos John?) Bestyrelse drøfter mål og 
strategi 2015-2016 
Tirsdag den 3/2 kl. 18-22 (ved KRIFA) 
JTU GF:  
10/3 – Randers  
Beretninger – deadline for alle er den 31/12. ALLE sender til LS. LS 
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laver skabelon for beretningen.  
Skal man koble et ”miniseminar” på vores generalforsamling, for at få 
flere til at komme? Tage en 2-3 temaer op til generalforsamlingen. 
Bestyrelsen overvejer mulighederne. 
DTF – GF: 
21/3 -   
Regionsmøder:  
Datoer og steder:  
17/9 – Aalborg – JS, LE 
29/9 – Haderslev – JS, LE 
1/10 – Århus – JS, LTA, LE 
20/10 – Holstebro – LE, ? 
JTU strategiarbejde og målsætninger:  
JS foreslår at bestyrelsen mødes til en ”strategidag” inden kommende 
DTF-seminar. Lørdag den 1/11. Kl. 15-20.  
JS sender præsentation fra seneste DTF Seminar til bestyrelsen.  
”Aspire to Excelence”: Bestyrelsen besluttede at man ikke ville gå 
videre med dette. Projektet er muligvis udmærket, men bør lande i 
DTF-familien via en indgang ved DTF uddannelse. JS giver besked til 
”Aspire to Excelence”.  
Conventus: TJ: Havde hørt noget at alle foreninger skal bruge 
Conventus for at få tilskud? Lyder underligt – LTA undersøger lige via 
DIF om dette kan være korrekt.  
Mødelokaler fremad: 
KRIFA mødelokale – kan fint lade sig gøre. Både forplejning, 
mødelokale, netværk og andet kan lade sig gøre. TJ melder officielt 
tilbage angående dette.  
Julefrokost:  
Lørdag den 13/12 – JS tjekker muligheder og reserverer. Restaurant 
ET (ved havnen), Latin, etc.. Andre forslag til JS snarest muligt.  
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Referent: Lars Elkjær 
 


