
   

 

   

Orienteringspunkter fra bestyrelsesmøde søndag den 2. 
september 2018 

Deltagere:  
Fra bestyrelsen: Hans-Martin Brøndum, Charlotte Wejs, Diane Filip, Benjamin Ejlersen og Frits 
Rasmussen  
Fra sekretariatet: Camilla Petersen 
Afbud: Erik-Jan Pedersen, Pelle Linddahl  
 
Bestyrelsens sammensætning: 
Det er med stor beklagelse, at bestyrelsen konstaterer, at både Pelle Lindahl og Diane Filip har 
meddelt, at de af private årsager stopper i bestyrelsen. Vi takker dem for en god indsats - specielt 
er der grund til at takke Pelle for det store arbejde han lavede i forbindelse med at på 
holdturneringen ude i 2018 op at stå. 
Vi er i den situation, at vi glemte at få valgt suppleanter på generalforsamlingen i marts. Bestyrelsen 
har valgt at køre videre med 5 medlemmer i stedet for at indkalde til en ekstraordinær 
generalforsamling. I stedet er der henter andre frivillige kræfter ind til at løse diverse opgaver, som 
vedtægterne giver mulighed for. Det betyder bl.a. at Niels Emery fra Aalborg har sagt ja til at bistå 
med arbejdet med at få holdturneringen for den kommende indesæson op at stå. Det er vi meget 
glade for. 
Det betyder, at der skal vælges to nye bestyrelsesmedlemmer samt - ikke mindst - to suppleanter 
på generalforsamlingen til marts. Eventuelle kandidater må gerne melde sig til bestyrelsen inden 
da. 
 
Nedlæggelse af holdturneringsudvalget: 
JTU har i længere tid haft et holdturneringsudvalg. Bestyrelsen har efter grundig overvejelse 
besluttet at nedlægge udvalget for i stedet at lade sekretariatet i samarbejde med den 
holdturneringsansvarlige stå for planlægningen og afviklingen. 
 
Økonomistatus: 
Det godkendte budget ser ud til som minimum at holde. 
 
Ressourcer i JTU: 
Der arbejdes på at styrke de administrative ressourcer i JTU, så de obligatoriske opgaver og 
kommunikationen med klubberne kan håndteres til alles tilfredshed. 
 
 
 
 



   

 

   

JM ude 2018: 
Der har været en del kommentarer til afviklingen af JM ude i 2018. Bestyrelsen er meget 
opmærksom på kritikpunkterne og vil forsøge at tage bedst mulig højde for disse i 2019. 
De indledende runder vil fortsat blive afviklet over én weekend med start fredag kl. 16. Finaler vil 
blive afviklet den efterfølgende weekend. 
Det vil fortsat være muligt at stille op i tre rækker for at tilgodese juniorspilleres mulighed for at 
deltage i såvel junior- som seniorrækker.  
Det giver nogle logistiske udfordringer i forhold til at samle kampene så tæt på hinanden som muligt 
på så store anlæg som muligt, at det kan afholdes på så få anlæg som muligt. Det betyder, at JM fra 
U14 og op kun kan afvikles i samarbejde med 2 af de store klubber i Aarhus. U10 og U12 vil blive 
afviklet et andet sted i Jylland dels af hensyn til muligheden for at samle JM for U14 og op på 
maksimalt 2 anlæg og dels for at give andre klubber mulighed for at afvikle en del af JM. Bestyrelsen 
er opmærksom på, at det kan give udfordringer for familier, der har spillere i begge grupper. Vi 
opfordrer til, at man ser på dette som en midlertidig udfordring over et begrænset antal år. 
Der skal være turneringsleder og referee til stede på alle anlæg, hvor turneringen afholdes. Der skal 
desuden være klarhed over, at turneringslederen såfremt vedkommende er kvalificeret hertil, skal 
påtage sig opgaven som referee. 
 
JM inde: 
Afviklingen af JM inde giver hvert år nogle udfordringer.  
Der er to mål for JTU: 
1. At samle JM så meget som muligt for at gøre det til en fælles oplevelse for Tennis-Jylland 
2. At få den indledende runde til at kunne afvikles over én weekend 

Det betyder, at det er nødvendigt at afviklede indledende runder af junior JM over én weekend og 
senior JM over en anden weekend. Det fastholdes, at finalerne afvikles fælles efterfølende over én 
weekend. 
 
Fælles inde 2018/2019 holdturnering med FTU: hold med 2 deltagere 
Der er aftalt en fælles holdturnering med Fyns Tennis Union for hold med 2 deltagere. Det er 
allerede meldt ud i nyhedsbrevet. 
 
Fremadrettet aflønning af frivillige i JTU: 
Efter konstatering af en forskellighed i aflønningen af frivilliges indsats mellem DTF og JTU 
besluttedes det, at JTU fra 1. januar 2019 følger DTF's takster. Det betyder f.eks. at aflønningen af 
referees nedsættes til 500,- kr. pr. dag plus diæter og kørselsgodtgørelse. 
 
 
 
 
 



   

 

   

JTU/FTU/DGI åbne juniorsamlinger 4 gange i vintersæson 2018/2019 
Der har været konstruktive drøftelser mellem de nævnte parter om afvikling af nogle 
juniorsamlinger hen over vinteren 2018/2019. Arrangementerne skal være deltagerfinansierede. 
Der arbejdes på at få konkrete aftaler op at stå. 
 
JTU træninger fra 1. oktober 
JTU har som bekendt opgaven med at tilrettelægge træning for 'boblerne', der befinder sig lige 
under eliteniveauet, som DTF har ansvaret for.  
Der igangsættes et arbejde for at få etableret noget fælles træning for juniorer på dette niveau 
rundt omkring i Jylland her over vinteren. Vi erkender, at det ikke er nogen nem opgave, idet der 
både skal findes kvalificerede trænere og lokaliteter, hvor det kan lade sig gøre. Det er vigtigt, at 
klubberne, der har trænere og lokaler, er indstillet på at medvirke til at løfte denne fælles opgave. 
Der arbejdes desuden på at få fastlagt kriterier for udvælgelse af juniorer i alle aldersgrupper, der 
giver mening i forhold til eksisterende viden om talentudvikling. 
Der vil snarest tilgå klubberne besked herom. 
 
Tennisnetværk: 
Etableringen af en ny samarbejdsstruktur mellem klubberne, som blev introduceret på 
generalforsamlingen i marts er som forventeligt ikke helt oppe at køre endnu. Det må indrømmes, 
at det kunne være gået bedre, men på den anden side må man forvente, at en ny 
samarbejdsstruktur tager 2-3 år at få indarbejdet lokalt. Bestyrelsen ser det fortsat som et 
væsentligt middel til at styrke jysk tennis at styrke det lokale samarbejde om trænersamlinger, 
stævner, events m.v.  
Tovholderne for netværkene vil blive kontaktet i løbet af den næste måned for at høre om status 
for netværkssamarbejdet. 

 


