Indkaldelse
16. nov. 2015

Møde:

JTU bestyrelsesmøde

Dato:

Mandag den 9. november 2015 kl. 18:00 – 22:00

Sted:

Idrætshøjskolen i Aarhus, Vejlby Centervej 53, 8240 Risskov

Deltagere:

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

Afbud:

Lene Steffensen

Kopi:

DTF samt www.jtu.dk

Dagsorden:
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Nyt fra udvalg og medlemmer:
*
*
*
*
*
*
*
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v/Alle

DGI-JTU: Samarbejde
Tøsetennis
Ungdomsudvalget
Kommunikation/bredde
Økonomiområdet
JM-udvalget
Holdturnerings-udvalget
JTU agenda regionsmøder januar-februar 2016

2.

GF 2016

v/JS

3.

Nyt fra kontoret og konsulenten

v/LS+LE

4.

Drøfte DTF og Unionsbestyrelsestræf 14/11

v/JS

5.

Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder

6.

Evt.

Kommende møder Kalender afstemmes vedr. Q1 2016.

Mvh John

Referat

Ad. 1

Nyt fra udvalg og medlemmer
DGI-JTU:
JS redegjorde for de indledende manøvrer omkring DGI-JTU
samarbejdet. Samarbejde på 3 områder - tennisrejser,

ACTION

juniorholdturnering, juniorstævner. Meget populær modtagelse hos
klubberne.
LE er tovholder på dialog med DGI konsulenterne. 3 møder er
berammet indenfor de kommende måneder.
Tennisrejser – der laves 1 tur, vi kører hen i efteråret (Tyrkiet). JTU
overvejer den samlede økonomi i turene. JTU forbeholder sig retten til
at revurdere dette. JTU ser gerne 40 deltagere. Turen skal give et
overskud / gå i 0. LE følger op på dette.
Rosmalen turen afvikles i JTU-regi. LE laver denne tur i DTF-regi.
French Open turen forsøges øget til et højere niveau ift. antal
tilmeldinger. LE laver kalkule, der gør at turen lander i 0 efter samme
model som 2015 turen.
Tennisrejser – der fastholdes i efterårstur i JTU-regi til Tyrkiet.
LE: Regionsmøder bruges som ”kick-off” møder for DGI-JTU
samarbejdet. DGI klubberne inviteres med til møderne, DGI får
konsulent med på møderne. DGI konsulent kommer med på møderne.
Afsæt for møderne bliver markedsføring af de områder, som DGI-JTUDTF er fælles om. LE laver udkast til mødeindkaldelse.

LE

LE
LE
LE

LE

Tøsetennis
AH fortalte om succes på Tøsetennis. Alle arrangementerne er
”overtegnet”. Der er stor efterspørgsel. Udfordring indendørs – fuld
halleje. LE har med held fået 3-4 klubber til at give haltimer uden
beregning til Motionisttræf.
29/11 – fuldt booket arrangement i Kolding
3/1 – forventet arrangement i Århus el. Randers
Forventeligt 6 arrangementer om året
Ungdomsudvalget
LB gennemgik set-up med Skovbakken omkring unionstræning. JTU
har lavet aftalen med klubben – de overordnede rammer.
Sommersæsonen – 1 ugentlig træning med 20 spillere
Vintersæsonen – se mere om unionstræningen her:
http://www.jtu.dk/Page.aspx?p=81
Foreløbig er der lavet en aftale med Skovbakken for resten af 2015.
JTU har betalt for unionstræningen for ”pakken” overfor klubben. Men
der er brugerbetaling for spillere i forbindelse med deltagelse.
JTU har ikke et ansættelsesforhold med udvalgte unionstrænere –
men en overordnet klubaftale.
Målsætningen for udendørs 2016 er nok at lave noget ”regional
træning”, således at niveauet under opsamles på denne måde.
Regionale ”bobler camps” lokalt forankret – opgaven ligger udenfor
bestyrelsen, JTU understøtter med koncept, markedsføring.
JTU godkender prisniveauet for camps, unionstræning, etc..
Aftalen genforhandles løbende.
JTU leverer bolde til unionstræning. LB bestiller ved LE.
Kommunikation/bredde:
LTA og LE har dialog med praktikant. Holder møde med ham om 14
dage. Praktikforløb målrettet udvalgte opgaver – se separat
opfølgningsmøde med LTA og LE.
JS har snakket med MRD angående JTU Facebook – MRD er afviklet i
denne forbindelse for at flytte opgaven over til LE og denne vej
optimere økonomien på området for JTU. MRD er indforstået med
dette.

LB, LE

LTA, LE

JS

Økonomiområdet:
HD har ikke mange kommentarer. HD orienterede om status på
sponsorer – manglende betaling fra sponsor. Bestyrelsen følger op.
Det kommende års budget – hvordan ser medlemstallet ud?
Et godt bud er -2-3 % i medlemstallet.
JM-udvalget:
LE sender liste med mail over opgaver til diverse JTU arrangementer.
Der leveres 4 leder sweat pr. sted, 2 sweat pr. sted til JM Mini, etc..
Der uddeles Fair Play pris på hvert spillested. Notat om tildeling af Fair
Play prisen – kriterier: God opførsel såvel på som udenfor banen.
U10 JTU stævne: Puljer der spilles færdig på selve dagen.
Målsætning for JM Indendørs: samme antal deltagere samlet set –
350 deltagere for JM U10 til og med veteran.
Match format: Match tie-break i 3.sæt, no-add i doubler.
Normalt 3.sæt i finalestævnet.
Holdturnerings-udvalget:
JS orienterede om ”intet nyt” – holdturneringen indendørs kører stille
og roligt.
JTU agenda regionsmøder januar-februar 2016:
LE laver udkast til indbydelsen. Kick-off for JTU-DGI-DTF samarbejdet.
Regionstræning (bobler camps) – afsæt for nyt tiltag.
Bevæg-dig-for-livet
Praktikant (evt. med på møderne)
Politisk program – kort status
Ad 2.

GF 2016
JTU Generalforsamling:
JS redegjorde for dette. Følgende er på valg:
LB, TJ, HD. JS opfordrede alle til at fortsætte.
TJ vil gerne fortsætte – med samme mængde opgaver og
mødedeltagelse som det seneste år.
LB vil gerne ud af bestyrelsen – men vil gerne være aktiv ift. JM
opgaver, etc.. LB vil helst ud, men bestyrelsen vil gerne have LB til at
fortsætte, hvis der ikke findes en anden løsning. LB vil helst have lov
”at gå”, så der skal findes en værdig kandidat til dette. LB har haft
dialog med potentielle emner. Bestyrelsen tager en dialog med
udvalgte potentielle emner. JTU går i tænkeboks og tager dialog med
potentielle emner.
HD vil gerne fortsætte og tage en tørn mere. HD er forhindret i at
komme til JTU´s GF 2016.
Deadline for beretninger er den 31/12.
LS laver en master for indkaldelse til dette.
HEAD får taletid på GF 2016, hvis de ønsker dette. JS tjekker.
Elmer Møller – Europamester igen – dette skal hædres til JTU GF. LS
ansvarlig for gave.
Eksternt indslag – College spiller, deres vej til tenniscollege –
Bjerrehus eller Hess-Olesen. JS tovholder.
LTA går ud af bestyrelsen – Har ikke tid længere pga. nyt arbejde.

JS

LE

JS

LE

ACTION

TJ
LB

ALLE
HD
ALLE
LS
JS
LS

JS
LTA

DTF Generalforsamling:
JS motiverede en person til DTF´s Lederpris. Bestyrelsen bakker op
om dette. JS laver en indstilling.
Ad 3.

Nyt fra kontoret og konsulenten

JS
ACTION

Nyt fra kontoret:
Betalingsmodul:
LS har sendt info om betalingsmodul – LE foreslår at der ikke startes
med JM arrangement, men at man ”tester dette” på en mindre event /
aktivitet. Enighed i bestyrelsen om dette.

LS, LE

Nyt fra konsulenten:
LE portefølje:
JS og LTA har haft drøftelse med SIA omkring fordeling af LE´s
portefølje og formelle opgaver. Der bliver lavet en 50/50 model i
stedet for 75/25 model. LE har været en del af denne dialog med LTA
og JS ift. udvælgelse af opgaverne.
Praktikant:
LE og LTA har møde med praktikant den 23/11.

LTA, LE

Unionstræning:
Se ovenfor.
Kommende møder:
Afholdes fortsat på Idrætshøjskolen i Århus som udgangspunkt. LE
bestiller til kommende møder. Andre forslag er velkomne.
Ad 4.

Ad 5.

LE

Drøfte Unions- og bestyrelsestræf den 14/11

ACTION

JS orienterede om forløbet ift. unionsseminar. JS deltager, LTA
undersøger om hun kan deltage.
JS opfordrede til at bestyrelsesmedlemmer byder ind skriftligt –
JS tager input med.
LE deltager i bestyrelses-/medarbejderseminar om søndagen.

JS, LTA

Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder

ACTION

2-3/1 – JM U16/U18
8-10/1 – JM U12/U14/Senior
16/1 2016 – JM Finaledag – JS deltager på finaledagen
18/1 – JTU bestyrelsesmøde i Århus (LE booker)
23/1 – Politisk Program – ”seminar” – i København
25/1 – Regionsmøde Haderslev
27/1 – Regionsmøde Aalborg
22/2 – Banekursus Kolding
24/2 – Banekursus Randers
25/2 – Regionsmøde Århus
8/3 – JTU Generalforsamling Randers
17/3 – Regionsmøde Viborg

ALLE,
JS
LE

19/3 – DTF Generalforsamling – København
Alle noterer de respektive datoer, hvor de har mulighed for at deltage.
Dette koordineres snarligt.

Ad 6.

Eventuelt
Intet.

Referent: Lars Elkjær

ALLE

ACTION

