Indkaldelse
6. februar 2016

Møde:

JTU bestyrelsesmøde

Dato:

Mandag den 18. januar 2016 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, Lene Steffensen

Afbud:
DTF samt WWW.jtu.dk

Kopi:
Dagsorden:
1.

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

v/Alle

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

2.

Nyt fra kontoret og konsulenten

v/LS+LE

3.

Besvare henvendelse fra Hadsten Tennis Klub

v/Alle

4.

Generalforsamlinger JTU og DTF

v/Alle

5.

Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder

6.

Evt.

Punkt 4 er lukket punkt.
Kommende møder Kalender afstemmes vedr. Q1 og Q2 2016.

Mvh John

Referat
Ad. 1

ACTION
JS bød velkommen. Beklagede at dagsorden var sendt meget sent ud.
Der var fremsendt punkter fra flere sider, men alle var ikke nået at
komme med på dagsorden. Dette var en fejl og derefter gik
Bestyrelsen til punkt 3 på dagens dagsorden.

DGI-JTU samarbejdet:
LE redegjorde for lidt udfordringer i forbindelse med implementering.
Det er en udfordring at strukturen i DGI er meget forskellig fra DTF.
Det kan måske være en udfordring at de ”unikke” JTU/DTF tilbud
bliver udvandet, således at nogle klubber overvejer at ”trække sig” og
kun være med i DGI. Så den problemstilling skal vi tage alvorligt, da
det i så fald vil give færre ressourcer til JTU/DTF aktiviteter og tilbud.
Tøsetennis:
AH fortalte om dette. Stor succes med de aktuelle Tøsetræf. En stor
succes og kredsen af brugere er bredt ud. AH´s deltagelse i det nye
kvindeforum er guld værd, der er kommet mange nye kontakter i
denne forbindelse. Et super godt samarbejde med Lotte Gundtoft, det
nye kvindeforum, etc..
Unionstræning:
LB redegjorde for at der laves en lidt bredere U10 samling/træning
her inden længe. Deltagerlister fra JM Play&Stay, JM Mini, JM inde
2016 – LE sender dette til LB.
LB - hvordan støtter JTU spillere, der kommer til at gøre det virkelig
godt. Bestyrelsen er med på at lave en ”pulje”, så der kan støttes til
udvalgte formål, etc.. Kr. 15.000 blev foreslået i denne pulje.

LE

LE: Gav udtryk for at det måske er problematisk, hvis der laves
kriterier, hvor der automatisk udloddes midler fra en pulje og vores
respektive unionstrænere bør derfor tages med på råd, så der er en
rød tråd i hele talent arbejdet.
LB har fået ”bolden” i forbindelse med forslag til dette koncept

Kommunikation-/bredde:
LE og LTA redegjorde for Facebook, hjemmeside, etc..
JTU har fået tilknyttet en praktikant – i første omgang en
spørgeskemaundersøgelse, og derudover nogle kvalitative interviews.
Økonomi:
HD og LE følger op på hængeparti med Scandihall – betaling mangler
fra 2014 og 2015. Der er dialog med firmaet.
HD gav udtryk for et overskud på kr. 30.000 mod et forventet
budgetunderskud på kr. 18.000. Så det ser godt ud.
HD spurgte til tilskud til LE ansættelse. JS og LTA har haft dialog med
DTF om dette, så der er lavet en fair aftale omkring LE ift. hvilke
opgaver der løses i henholdsvis JTU og DTF regi. Derudover betyder et
eventuelt fald i medlemstal, udmeldte klubber at der kommer mindre
kontingentindtægt.
HD regner med en mindre nedgang i medlemmer.
JTU bruger en konservativ tilgang til medlemstallet i 2016 på trods af
medlemsmålsætningen i det store DIF-DGI-DTF projekt.
Budget 2016 – JTU vælger at prioritere mere til områderne
Tøsetennis, Unionstræning, etc..
JTU overvejer nogle ”satsningspuljer” – LTA foreslog tilskud til
minitennisstævner fx kr. 1.000 pr. stævne til 10-15 udvalgte stævner
næste vinter. Det kunne også være et tilskud til JM Minitennis
arrangementer. JTU udvælger strategiske klubber for en stor del af

LB

LE/LTA

HD/LE

stævnerne – målsætning er minimum 20 deltagere pr. stævne. LE og
LB kommer med forslag til Tour. Bestyrelsen gav tilsagn om denne
pulje.
LB får kr. 5.000 til en udvalgt tur for udvalgte juniorer.

JM-udvalget:
Rekordhøjt deltagerfelt igen! En stor succes. God stemning alle steder,
Fair Play Priser uddelt (LE har sendt hilsen til Sport Master, etc.). LTA,
TJ, LB gav udtryk for at alt kørte som det skulle. LE roste
turneringsledelsen alle steder. God stemning – virkelig styr på
tingene.
LB – U10 bør holdes separat, det vil give en lettere afvikling.
LE – der skal drøftes en konsensus omkring U10 afviklingen. Således
at der bruges samme præmis for U10 turneringer i alle JTU-tilbud.
Dette skal vi forholde os til snarligt.
LTA – en officiel mail med tak til værtsklubberne. En opmærksomhed
og LTA laver udkast.
LTA og LE – skal vi overveje at lave ”betaling” for værtsskab for JM
afdelinger udendørs? Måske en god ide. Bestyrelsen overvejer til JM
Udendørs 2016.
Holdturneringsudvalget:
JS gav udtryk for at der afventer et HT-udvalgsmøde. LE gav udtryk
for at der skal terminer på.
Regionsmøder:
LE kører runden nu her fra mandag den 25/1.
Møderne kører som følgende:
25/1 (Haderslev), 27/1 (Aalborg), 25/2 (Århus), 17/3 (Viborg)
Bestyrelsen melder tilbage ift. deltagelse til LE snarest.

Ad. 2

LE/LB

LTA
ALLE

LE, HT

LE

ALLE

ACTION
Nyt fra kontoret og konsulenten – det er omfattet af øvrige punkter.

Ad. 3

ACTION
Bestyrelsen drøftede henvendelsen fra en JTU klub og hvorfor
bestyrelsen ikke var konsulteret. Således både omkring kandidatur til
DIF, men også i forhold til den henvendelse, der er kommet fra den
pågældende klub.
JTU bestyrelsen gav udtryk for at sagsbehandlingen skulle være
forvaltet anderledes i forhold til aftaler omkring møder, afbud, etc..
Bestyrelsen mener at formanden bør konsultere JTU bestyrelsen i
vigtige sager. Sagen er vigtig, da der har været en klubhenvendelse,
der ikke er blevet ”sagsbehandlet” som den burde.
Kørselspenge i firmabil:
JTU´s holdning er at der ikke udbetales kørselsgodtgørelse til kørsel i
firmabil.
JTU´s holdning til tilbagetrækning af kandidatur til DIF:
JTU finder det underligt at kandidatur er blevet trukket tilbage af DTF.

JTU´s bestyrelse har ingen rolle haft i denne forbindelse, da JS ikke
har forelagt tilbagetrækningen af kandidaturet overfor bestyrelsen.
Hvad har JS´s rolle været i forbindelse med tilbagetrækning:
JTU’s formand har deltaget i beslutningen i sin egenskab af medlem af
DTF’s bestyrelse og gav udtryk for at det er samarbejdsproblemer, der
er årsag til at kandidatur er trukket tilbage. JS mener ikke at der
skulle have været konsulteret i JTU pga. ”Code Of Conduct”.
Resten af punktet blev behandlet som ”lukket punkt”.
LE kaldt ind til resten af mødet…
AH insisterede på at punkter af vital karakter bliver vendt med
unionsbestyrelsen inden punktet behandles på DTF´s
bestyrelsesmøder

ALLE

Hvilken forvaltningsmæssig praksis kan JTU klubber forvente
at opleve fra JTU´s side?
Forvaltningsmæssig praksis, afhænger meget af typen på de
henvendelser vi får. Vores holdning er at større spørgsmål rettet til
JTU’s bestyrelse altid drøftes i bestyrelsen på et kommende
bestyrelsesmøde, hvor mindre mere praktiske spørgsmål normalt
klares af kontoret/de ansatte (Lars og Lene).

Bestyrelsens repræsentation i klubberne:
Efter tidligere forespørgsler fra Hadsten blev det vedtaget at
effektuere dette efter kommende generalforsamling.

Ad. 4

ALLE

ACTION
LB: Indlæg til JTU´s Generalforsamling?
Anerkendelse af ungdomsspiller - LB sørger for dette. LB inviterer
junior – han får en pris for deltagelse i diverse.
Dirigent: JTK – JS har aftalt med ham
Formøde: Bestyrelsen mødes fra kl. 16.30 denne dag
Valg til JTU´s Generalforsamling:
Delvist lukket punkt (ift. potentielle kandidater)
Der er dialog med potentielle kandidater.
LB og LTA har for lang tid siden sagt, at de ikke ønsker genvalg. LTA
går ”udenfor nummer”. TJ har besluttede efter aftenens møde at han
ikke vil stille op og genvælges og I forlængelse af mødet har TJ set sig
nødsaget til at trække sig med øjeblikkelig virkning grundet mistillid til
JS.
JS valgte pga. tidskrævende nyt job og fremtidig karriere at trække
sig som formand for JTU.
TJ har annuleret sin tillbagetræknning fra bestyrelsen og fortsætter,
han stiller ligeledes op til genvalg
HD er på valg og vil gerne tage en periode mere.

LB

ALLE

Der mangler 3 personer totalt set. Der er dialog med potentielle
kandidater.
DTF´s generalforsamling:
Afholdes den 19. marts i København.
JS spurgte til hvem der deltager i DTF´s GF.
Bestyrelsen undersøger om de har mulighed for at deltage.
Valg til DTF´s Generalforsamling – blev ikke drøftet i bestyrelsen.

Ad. 5

ALLE

ACTION
JS opfordrede til deltagelse i regionsmøder og naturligvis DTF´s
Generalforsamling. Alle deltager forventeligt i JTU´s
Generalforsamling.

ALLE

25/1 – Regionsmøde Haderslev
27/1 – Regionsmøde Aalborg
25/2 – Regionsmøde Århus
8/3 – JTU Generalforsamling - Randers
17/3 – Regionsmøde Viborg
19/3 – DTF Generalforsamling – København
Bestyrelsen melder tilbage til LE ift. deltagelse på regionsmøder.

Ad. 6

ALLE

ACTION
Forretningsorden:
AH fremsatte ønske om at JTU får forretningsorden. AH foreslog at
lave en sådan i udkast. Vedtaget af bestyrelsen at AH kommer med
udkast til dette. Bestyrelsen er meget positiv overfor dette.
Hilsen fra Jens Leth:
HD hilste fra Jens Leth, som JTU havde gratuleret med hilsen i
anledning af hans 70-års fødselsdag.

Referent: Lars Elkjær

AH

