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REFERAT 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

JYLLANDS TENNIS UNION 

DEN 4. MARTS 2014 

ARENA RANDERS 

 

 
TILSTEDE: 
Klubber: Fjerritslev, Hadsten, Hammel, HEI, Hobro, Kolding, Kristrup, Odder, 

Randers, Sdr. Omme, Silkeborg, Skive, Århus 1900, Aars 1 
Bestyrelse: John Sloth, Henning Damsgaard, Lone Tørnes Andersen, Ann Hansen, 

Peter Sonnichsen og Morten Riisgaard-Dam 
Konsulent Lars Elkjær 
Konsulent Lene Steffensen 

Gæster: Henrik Klitvad (DTF), Torben R. Hocksdahl (DTF), Claus Ketterle (Cool 
Sport), Jørn Harder (Cool Sport), Jørgen Torpe Kann (dirigent) 

 

 
 
John Sloth indledte generalforsamlingen med at byde velkommen, hvorefter der var 
navneopråb ved Lars Elkjær blandt de fremmødte repræsentanter fra klubberne, gæster 
samt bestyrelse. 
 
Indlæg fra Cool Sport: 
Generalforsamlingen blev inden den formelle dagsorden indledt med et indlæg fra Cool 
Sport – HEAD – som er JTU´s hovedsponsor. Indlæg kan ses på JTU´s hjemmeside 
sammen med øvrige dokumenter fra JTU´s generalforsamling.  
 
 
Ad. 1: Valg af dirigent 

 
John Sloth foreslog på bestyrelsens vegne Jørgen Torpe Kann, der blev valgt 
med akklamation. 
 

                                                   
1 Der henvises til bilag 1 for den komplette liste over deltagere  
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Jørgen Torpe Kann takkede for valget og konstaterede jf. vedtægterne, at 
generalforsamlingen skulle afholdes inden udgangen af marts måned et 
centralt sted i Jylland. Da den afvikles i Randers den 4. marts og er varslet 
rettidigt, erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovlig. Derudover 
kvitterede han for at generalforsamlingen for første gang i mange år lå på 
en aften, hvor der ikke blev spillet Champions League fodbold ☺.  
 
 

Ad. 2: Beretning fra bestyrelsen og udvalg om det forløbne år 

 
John Sloth indledte med en præsentation og mundtlig beretning som 
supplement til de skriftlige beretninger, der allerede var udsendt til 
klubberne (præsentation kan ses på JTU´s hjemmeside sammen med øvrige 
dokumenter fra JTU´s generalforsamling).  
 
Jørgen Torpe Kann: Spurgte om der var kommentarer umiddelbart til John 
Sloths mundtlige beretning og præsentation samt bestyrelsens beretning og 
de øvrige udvalgs skriftlige beretninger. 
 
Erling Rovelt, Odder: Skolereformen – det vil være optimalt om DTF og JTU 
er på banen i denne forbindelse med et godt tilbud, så andre idrætsgrene 
ikke ”kommer før tennis”.  
JTU: DTF har allerede et rigtigt godt tilbud om Skoletennis, som er blevet 
rost af DIF for at være ét af de allerbedste tilbud fra specialforbundene. Der 
har allerede været større projekter omkring samarbejde imellem klubber, 
kommuner og skoler i Sønderborg, Viborg, Kolding og Randers. Så DTF er 
klar med et godt nøglefærdigt produkt netop til dette. Den indledende 
kontakt til skolerne eller kommunen opstår dog via tennisklubben (det 
lokale netværk). 
 
Jeppe Frantzen, Århus 1900: Har man overvejet at samle JM til afvikling på 
én termin – altså en weekend. Det vil set med ”elitære briller” give det 
bedste JM, da flere spillere får mulighed for at stille op.  
JTU: Man har noteret sig forslaget og vil overveje muligheden i forbindelse 
med de kommende JM afdelinger. Men der er naturligvis flere hensyn at 
tage. JM udvalget tager forslaget med.  
 
Jørgen Torpe Kann: Er der yderligere spørgsmål eller kommentarer? Ikke 
tilfældet - alle beretninger, såvel skriftlige som mundtlig blev hermed taget 
til efterretning. 
 
 

Ad. 3  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
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 Henning Damsgaard, JTU, gennemgik det udsendte regnskab i hovedtal, 
med kommentarer til enkelte poster. Henning Damsgaard orienterede om at 
JTU´s midler er placeret således at man holder sig under ”garantigrænsen” 
på kr. 750.000 i indestående ét sted.  
 
Jørgen Torpe Kann: Konstaterede at han havde set et revideret og 
underskrevet regnskab. Kommentarer til regnskab og budget? Regnskabet 
er hermed godkendt.  
 
 
 

Ad. 4 Eventuelt indkomne forslag 

 
Jørgen Torpe Kann: Der er ikke kommet nogen forslag.  
 
 

Ad. 5 Fastsættelse af kontingent for 2014 

 
Jørgen Torpe Kann: Forslag til kontingent – motiveret af Henning 
Damsgaard.  
 

Bestyrelsen foreslår følgende kontingent for 2014. 
 
Bestyrelsen foreslår kontingentet til DTF/JTU for 2014 opkrævet således: 
Grundkontingent kr. 500,- og kr. 89,- pr. medlem udover 50.  
Dog reguleret som DTF måtte vedtage på sin generalforsamling (hvor der er lagt op til 
uændret kontingent) 

 
Jørgen Torpe Kann: Kontingent blev enstemmigt vedtaget.  
 
 

Ad. 6 Fremlæggelse af indeværende års budget til godkendelse 

Henning Damsgaard fremlagde budget for 2014 i hovedtal med enkelte 
kommentarer. Der er som altid budgetteret efter forsigtighedsprincippet.  
 
Jørgen Torpe Kann: Formelt skal budget godkendes. Er der nogen 
kommentarer? Ikke tilfældet – budget er godkendt.  
  

 

Ad. 7 Valg af formand 

 
John Sloth er valgt for 2013-2014 og dermed ikke på valg. 
 

 
Ad. 8 Valg af kasserer 
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Henning Damsgaard, Hasle, er valgt for 2012-2013 og dermed på valg. Villig 
til genvalg. Er der andre kandidater? 
Henning Damsgaard er valgt for 2014-2015.   
 

 
Ad. 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 
Jørgen Torpe Kann:  
Lone Tørnes Andersen – er valgt for 2013-2014 – dermed ikke på valg. 
Ann Hansen – er valgt for 2013-2014 – dermed ikke på valg. 
Morten Riisgaard-Dam – er valgt for 2012-2013, på valg – ikke villig til 
genvalg. 
Peter Sonnichsen – er valgt for 2012-2013, på valg – ikke villig til genvalg. 
 
Bestyrelsen foreslår Thomas Jacobsen, Hobro og Laura Biagiotti, Kolding til 
de ledige poster i bestyrelsen.  
Thomas og Laura gav kort information om deres ”tennis baggrund” og deres 
motivation for at stille op til bestyrelsen.  
 
Laura Biagiotti – blev valgt for 2014-2015. 
Thomas Jacobsen – blev valgt for 2014-2015.  
  
 

Ad. 10 Valg af Appeludvalg 

 Poul Erik Pedersen er valgt for 2013-2016 
 Erik Segel er valgt for 2012-2015 

Carsten Palsgaard er valgt for 2012-2014 – dermed på valg. Villig til 
genvalg.  
Carsten Palsgaard valgt for perioden 2014-2017 
 
 

Ad. 11 Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

 
 Bjarne Aaen, Hadsten, bestyrelsen foreslår genvalg. 

Henrik Aaen, Århus, bestyrelsen foreslår genvalg.  
 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Poul Henning Vietz, Hasle, som 
revisorsuppleant.  
 
Jørgen Torpe Kann: Er der andre forslag? Ovenstående valgt.  
 
 

Ad. 12 Eventuelt 
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 John Sloth, JTU: Så er vi nået til det punkt, hvor vi skal hædre nogle folk og 

have uddelt nogle priser.  
  
 2 JTU Fortjenstnåle skal uddeles: 

 
 Troels Klausen – Silkeborg: En mangeårig indsats for jysk tennis, i 

særdeleshed i Silkeborg. Derudover har Troels fungeret som træner, sidder i 
JTU´s ungdomsudvalg, etc.. Et stort tillykke til Troels.  

 
 Ole Hollenbo – Hammel: I 2013 kunne Ole fejre 25 års jubilæum som 

kasserer i Hammel Tennisklub. Han har derudover også i perioder fungeret 
som træner, været aktiv i diverse idrætsfora i Hammel, etc.. Et stort tillykke 
til Ole.  

 
 JTU Æresnål til Peter Sonnichsen: 

 Så skal vi sige farvel til Peter Sonnichsen – som en enig bestyrelse har 
besluttet at tildele en JTU Æresnål. Peter har igennem en lang årrække ydet 
en kæmpe indsats for jysk tennis, men også i mange år for Kolding 
Tennisklub. Peter har siddet med i bestyrelsen i Sydjysk Tennis Union og 
senere Jyllands Tennis Union i mange år. Et stort tillykke til Peter!  

 
 ”Frede Lauritzen Prisen” ændres til ”Lauritzen-Sonnichsen Prisen”: 

 Som en del af JTU´s anerkendelse af Peter Sonnichsens mangeårige store 
indsats for jysk tennis ændres ”Frede Lauritzen Prisen” til ”Lauritzen-
Sonnichsen Prisen”. Prisen uddeles til den jyske klub, der ud fra nogle 
bestemte kriterier, har klaret sig bedst til junior JM indendørs og udendørs. 
Peter Sonnichsen har i de sidste mange år stået for netop afvikling af JM 
såvel inde som ude, så det er derfor passende at netop denne pris omdøbes 
til ”Lauritzen-Sonnichsen Prisen”.  

 
 25 års jubilæum i JTU´s bestyrelse – Henning Damsgaard: 

 John Sloth markedede at JTU´s kasserer Henning Damsgaard netop har 25 
års jubilæum som kasserer for JTU. Henning Damsgaard modtog klapsalver 
og anerkendelse for dette jubilæum.  

 
Lauritzen-Sonnichsen Prisen: Peter Sonnichsen redegjorde kort for 
præmis for tildeling af denne pris. Igen i 2013 blev det Århus 1900 der 
vandt denne pris. Birgitte Berg og Jeppe Frantzen modtog på vegne af 
Århus 1900 prisen. Stort tillykke til Århus 1900!  
 
Jørgen Torpe Kann: Tillykke til jer alle med fuldt fortjent hæder. Er der 
andre der ønsker ordet her under eventuelt?  
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Erling Rovelt, Odder: Kommende JTU Holdturnering – Veteranrækken. Der 
er stillet krav om damesingle i veteranrækkerne. Det kan give et problem i 
regionsrækken. 
 
Lene Steffensen, JTU: Format for årets holdturnering er fastlagt – specielt 
eliterækken er ”låst fast” af hensyn til slutspil. Input tages dog med retur til 
drøftelse i Holdturneringsudvalget ift. regionsrækken. 
 
Peter Sonnichsen, JTU: Tilmeldinger til JM Veteran fra de seneste år viser 
også at der oftere er tilslutning til damedouble rækken og ikke nogen 
tilslutning til damesingle rækken.  
 
Asbjørn Nordam, Skive: Tak for indsatsen til Peter fra Skive Tennisklub! Tak 
for den store frivillige indsats til gavn for jysk tennis og de jyske klubber. 
(Asbjørn overrakte en gave/hilsen fra Skive Tennisklub).  
 
Peter Sonnichsen, JTU: Takkede for hilsen fra Skive og ”takkede af” med et 
kort indlæg om sine år i jysk tennis. Det har været sjovt, der har været 
rigtig mange gode oplevelser, mange gode tennis bekendtskaber, etc.. Med 
andre ord – en opfordring til at gå ind i jysk tennis frivillige arbejde – enten 
i klubregi eller unionsregi.  
 
John Sloth, JTU: Reklamerede for ATK-bogen, der jo sælges i forbindelse 
med generalforsamlingen til nedsat pris.  
 
John Sloth, JTU: Understregede ønsket om at se mange jyske klubber til 
DTF´s generalforsamling i Nyborg. Hvis man ikke har mulighed for at 
deltage, så kan man evt. sende fuldmagt til JTU´s sekretariat 
 
Jørgen Torpe Kann: Er der flere indlæg, spørgsmål eller kommentarer? Det 
er ikke tilfældet. Dermed er generalforsamlingen afsluttet. Tak for i aften. 
 
John Sloth, JTU: Slutteligt en tak til Jørgen Torpe Kann for myndig ledelse af 
forsamlingen. Tak for i år, tak for denne gang – kom godt hjem.  
 
John Sloth, JTU: Efter den formelle afslutning af generalforsamlingen vil 
Jeppe Frantzen, Århus 1900, komme med et indlæg om træningskultur, 
”den hele klub”, etc. – en opfordring til at alle bliver og hører dette indlæg 
(præsentation vil være at finde på JTU´s hjemmeside).  
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Den         /3 2014 Den         /3 2014 
 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
 Jørgen Torpe Kann, dirigent John Sloth, formand 
 
 
 
 

Bilag 1: Deltagerliste JTU Generalforsamling 2014 
 

 
Fjerritslev  Dolf Handrup 
Hadsten  Nicklas Klit Sørensen 
Hammel  Ole Hollenbo, Gitte Hollenbo 
HEI   Karen Meyer 
Hobro  Thomas Jacobsen   
Kolding  Kim Demant Andersen, Laura Biagiotti  
Kristrup  Helle Friis   
Odder  Erling Rovelt 
Randers  Carsten Palsgaard, Karen Andersen 
Sdr. Omme  Anton Pedersen 
Silkeborg  Troels R. Klausen 
Skive  Asbjørn Nordam 
Århus 1900  Birgitte Berg, Jeppe Frantzen 
Aars  Poul Erik Pedersen 
 
JTU  John Sloth 
JTU  Henning Damsgaard 
JTU   Morten Riisgaard-Dam 
JTU  Lone Tørnes Andersen 
JTU  Ann Hansen 
JTU  Peter Sonnichsen 
JTU  Lene Steffensen 
JTU  Lars Elkjær 
 
Gæst – Cool Sport  Jørn Harder, Claus Ketterle 
DTF   Torben R. Hocksdahl 
DTF   Henrik Klitvad 
Dirigent  Jørgen Torpe Kann 
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