
JTU Netværksgruppe 6 

Referat af JTU netværksmøde i Ry, den 13. sep. 2018, kl. 19.00.   

Deltagere fra Netværksgruppe 6:  Odder, Hørning, Ry, BMI. 

Afbud fra Hou 

1.  Erling Rovelt bød velkommen. På forespørgsel oplyste Erling, at TMG, Stautrup, Viby og Horsens ikke 

deltager i netværket. 

2.   Nyt fra JTU-formand Hans Martin Brøndum. Intet, da formanden ikke deltog. 

3.   Referat af møde den 15. maj 2018 blev godkendt.  

4.   Evaluering af sommerskoler i gruppen. Der er afholdt sommerskoler i Hørning, BMI og Odder 

(formentligt også i Skanderborg), og det er gået godt med pænt antal deltagere. Gentages i 2019 med 

koordinering af tidspunkter og priser. Skolerne er åben for alle i gruppen. 

Det planlagte tennistræf i Odder måtte aflyses, grundet få deltagere. Et tennistræf i 2019 skal afholdes på 

en lørdag eller søndag udenfor skoleferien. Der har ikke i 2018 været en udveksling af ungdomsspillere på 

turneringshold i gruppen. Tages op igen i 2019. 

5.   Vi vil afholde indendørs tennisturneringer i netværket i vinteren 2018/19 i Skanderborg Tennis Center. 

Betinget af, at vi kan leje baner på de ønskede tider, samt tilstrækkelig tilmeldinger.  Vi har drøftet følgende 

turneringer: 

        1.  ”Tøsetræf”, den 6. januar 2019, kl. 10.00 – 13.00 

        2.   Seniorturnering for herrer, den 19. januar 2019, kl. 10.00 – 14.00   

6.   Klubbernes hjemmeside. Alle klubber anvender ”Klub-modul”, dog ikke BMI, som har en fællesaftale 

med hovedforeningen i BMI. Hvis der opstår behov for gensidig orientering/hjælp til Klubmodul, tages det 

op senere. 

7.   Bordet rundt. Spørgsmålet om fritspil på klubbernes baner for medlemmer i netværket blev drøftet, 

herunder et gratis booking-nummer. 

8.    Eventuelt. BMI fremfører igen et ønske om en tennishal for klubber i netværkets sydøstlige område. 

9.    Næste møde er aftalt til den 5. nov. 2018, kl. 19.00 i Odder Spektrum, foreningslokalet. Dagsorden 

fremsendes senere, med bl.a.  planlægning af ovennævnte 2 tennisturneringer. 

Med venlig hilsen 

Erling Rovelt 

ODDER TENNISKLUB 

 


