
 

 

JTU BESTYRELSESMØDE REFERAT 

FORMÅL: Almindelig BS-møde i Kolding i 
forbindelse med JM 

Dato: 5. juni i Kolding 

Deltagere: Pia, Erik Jan, Henning, Charlotte, Benjamin, 
Frits, Thomas 
Afbud: Diane 
Mødeleder: Frits 
Referent:  
  

 

 Dagsorden 
1. Godkendelse af dagsorden 
2. Opfølgning fra sidst 

a. Thomas opgaver (oversigt, beskrivelse, målsætninger mv.) 
b. Udvalg. Opfølgning på nedsættelses mv.  

3. Drift af JTU og evaluering af bestyrelsesarbejdet.  
a. Fordeling af opgaver  
b. Drift af opgaver  

i. Bestyrelsen og udvalg  
ii. Thomas & Lene 

iii. DTF opgaver i form af Klubudvikling 
4. Økonomistatus (Henning) 
5. Træningssituation (Diane, Charlotte og Thomas)  

a. Deletrænerordning 
b. Unionstræning 
c. Regions- og lokaltræning  

6. Holdturnering  
a. Traditionel (Benjamin) 
b. Fleksibel (Pia) 

7. Bestyrelsesseminar i Ribe (Pia & Frits).  
8. Tennis om vinteren 

a. Skumtennis 
b. Tæppetennis (Erik Jan) 

9. Mødekalender herunder møde med DTF (Klaus N og Henrik T.) 
10. Orientering 

a. Fra udvalg (kalender for udvalgsmøder)  
b. DGI samarbejde 
c. DTF 
d. Rejser ift. sponsoraftale 

11. Evt.   

1 Godkendelse af dagsorden 

  

2 Opfølgning fra sidst 
a. Thomas opgaver (oversigt, beskrivelse, målsætninger mv.) 
b. Udvalg. Opfølgning på nedsættelses mv.  

  

 Fremstilling 
Ad. A.  



 

 

Thomas har arbejdet med følgende:  
1. JM 
2. Opsamling efter Trænerhusordning. Fokus på at udvikle relevant deletræner ordning i 

Jylland. Mange klubber har brug for trænere, men ønsker op til tre timers træning. Det 
giver udfordringer ift. udvikling af model, idet der gerne skal afregnes for minimum 5 (4 
bane timer) pr. gang. Desuden er det vigtigt, at være opmærksom på sammensætnin-
gen af klubber i Jylland hvor mange klubber er sommerklubber. Pt. fungerer TJ som de-
letræner i Silkeborg ØBG og Hadsten TK 

3.  Udvikling af træningstilbud til alle junior spillere på tværs af klubber: Unions-, regions- 
og lokaltræning (jf. oplæg under pkt. 5) 

4. Hjemmeside opdatering, drift mv. samt Klubmodul 
5. Klubkontakt  

a. Inspirationsdage (Qtennis, Kristrup osv. 
6. Status på klubnetværk (områder) 
7. Klubmøder 
8. ??? 

Ad B.  
Jf. bilag if. Udvalgssammensætning 

 Referat og beslutning 
Ad A: 
Thomas: JM og Unionstræning har fyldt meget.  
Det har været vanskeligt at få nogen til at tilmelde sig unionstræning, bl.a. fordi de får træning i 
egen klub. Der har været brugt meget tid på at overtale dem. Der er nu 6 spillere i hver række 
ud af forventet 8. Det er acceptabelt.  
Beslutning: Deltagerne spørges om tilfredshed med træningen på samlingen i september. Pia 
undersøger, om der kan skaffes sponsorat til at bruge SurveyXact. 
Regionstræning: Der er lavet en stor del af aftalerne, og der er også skaffet interesserede spille-
re.  
I samarbejde med DGI har der været arbejdet på at få gang i Jysk Tennis Tour. Det er lykkedes 
godt i nord med 8 stævner. 
Thomas redegjorde for udviklingen i samarbejdet med DGI. Der er flere ting i støbeskeen - bl.a. 
Le Mans Tennis. 
Der går også gået noget tid med opbygning af hjemmeside og facebook, samt træneropgaver. 
Der har været afholdt 4 inspirationsdage/ambassadørbesøg, og der er 4 mere i kalenderen. 
 
Det aftaltes, at der udarbejdes et årshjul med angivelse af forventet tidsforbrug på månedsba-
sis, så vi kan få et overblik over, hvornår Thomas bruger tid på hvad, samt hvornår udvalgene 
kan byde ind med opgaver. Det kan drøftes på bestyrelsesseminaret. 
 
Ad B: 
Eliteudvalg: 
Det besluttes at udvalget inviterer flere af de interesserede forældre med. 
Der afholdes et udvalgsmøde for det nye udvalg i august/september. 
Breddeudvalg: 
Asbjørn Nordam vil gerne deltage. 
Holdturneringsudvalg: 
Der mangler nogle deltagere. Der blev nævnt et par kandidater. 
Turnering og talent: 
 



 

 

3 Drift af JTU og evaluering af bestyrelsesarbejdet.  
a. Fordeling af opgaver  
b. Drift af opgaver  

i. Bestyrelsen og udvalg  
ii. Thomas & Lene 

iii. DTF opgaver i form af Klubudvikling 

 Fremstilling 

 Pkt. har til hensigt at skabe dialog omkring opgavefordeling og løsning. Hvor det grundlæggen-
de spørgsmål er om der er noget vi undre os over, tænker kan gøres bedre osv.? Dette ift. såvel 
drift som fordeling af opgaver.  
Konkret undren. PVA bruger sit personlige kort (inkl. gebyr) til betaling af diverse udgifter ek-
sempelvis JTU’s domæne mv.    

 Referat og beslutning 
Udvalgene skal varetage de konkrete opgaver inden for en rimelig økonomi. Større dispositio-
ner skal tages op i bestyrelsen. I tvivlstilfælde vendes det med Henning. 
 
Det besluttedes at der oprettes et JTU-betalingskort. 

4 Økonomistatus  

 Fremstilling 

 Kontingentindtægterne bliver nok lidt større end budgetteret.  
Resultatet af JM bliver også bedre end budgetteret. 
Lønudgifterne bliver som forventet større end budgetteret. 
Sammenlagt er det svært at vurdere det samlede årsresultat på nuværende tidspunkt. Bedste 
estimat lige nu er et underskud på 100 - 150.000,- kr. 

 Referat og beslutning 
Status taget til efterretning. 
Pia drøfter eventuel tidsbegrænset forlængelse af økonomimedarbejder på timebasis. 

5 Træningssituation (Diane, Charlotte og Thomas) 
a. Deletrænerordning 
b. Unionstræning 
c. Regions- og lokaltræning  

 Fremstilling 

 Ad A 
Deletrænerordning i Jylland er en udfordring pga.  

1. Klubbernes relativ lille timebehov  
2. Mangel på relevante træner 
3. Længden af sæsonen 

AD B 
Unionstræning jf. tidligere fremsendt. Det skal arbejdes igennem i en form, så det kan komme 
på hjemmesiden herunder specielt udtagelseskrav 
AD C 
Regions- og lokaltræning 
Der arbejdes på et oplæg (bilag 2) således, at der træningstilbud til alle på tværs af klubberne. 
For juniorspillere der ikke tilbydes træning på unions- eller regionsniveau skal der udarbejdes 
en plan for lokale spil- og træningsdage.  
Oplæg er, at Diane, Pia og Thomas laver oplægget endelig færdigt og udarbejder plan for træ-
nings- og spildage. Pt. er der lagt op til spille dag den 18 juni. Spørgsmålet er om vi kan nå det? 
Alternativt laver vi kun to dage efter sommerferien.  

 Referat og beslutning 



 

 

Henning oplyste vedr. unionstræning, at der ikke er sendt faktura for 2. termin. Vi har så nu 
fået, det vi har betalt for. 
Orientering og forslag til handling taget til efterretning. 

6 Holdturnering 
A. Traditionel (Benjamin) 
B. Fleksibel (Pia)  

 Fremstilling 

 AD A 
Der er udarbejdet nyt reglement, som der redigeres i. Der skal sendes ud til klubberne, at der er 
revideret reglement 
Antal hold?  
AD B 
Der er 73 hold tilmeldt.  
Der mangler et til to fire personer doublehold i Øst eller Midtjylland for at få en god pulje der. 
Der kommer muligvis et mixhold mere i Nord 2 personer mix. 
Det er helt klart overvejende i Nordjylland at vi har hold tilmeldt  
Respons har været overvejende positiv.  
Der skal udarbejdes retningslinjer for spil og indrapportering (Thomas og Pia)   

 Referat og beslutning 
Ad A: 
Er kommet i gang, og der er spillet to runder. 
Det nye reglement har generelt fået en positiv tilbagemelding, men der er nogle detaljer, som 
klubberne stadig reagerer på, så der vil stadig komme redigeringer. 
Der er samlet 14 hold færre end sidste år. 
Benjamin orienterede om arbejdet med den nye turneringsstruktur i DTF-regi. Det aftales at 
Benjamin fortsat fremlægger betænkelighederne i forhold til jysk tennis. Benjamin forsøger i 
samarbejde at finde en deltager mere fra Jylland.  
Ad B: 
Den skriftlige orientering blev taget til efterretning. 

7 Bestyrelsesseminar i Ribe (Pia & Frits).   

 Fremstilling 

 Der afholdes bestyrelsesseminar i Ribe den 7. oktober. Der er spisning med ledsager den 7. om 
aften og mulighed for Østerssafari den 8. oktober kl. 8.  
Der skal bookes mødelokaler mv.  
OPLÆG Pia og Frits booker mødelokaler mv. Vi skal have tilmeldinger (også til spisning) ASAP og 
senest den 7. juni 

 Referat og beslutning 
Forslaget godkendt. 
Der er tilmelding fra Benjamin, Charlotte, Henning og Charlotte. 
Forslag til emner: 

• Strategiarbejde 

• Drøftelse af økonomi - herunder hvordan sikrer vi os, at vi får noget for JTU's kontingent til 
DTF. 

• Årshjul - herunder Thomas' årshjul. 

• Deletræneordning - hvordan kan vi etablere en til næste udendørssæson 

8 Tennis om vinteren (Erik Jan) 
a. Skumtennis 
b. Tæppetennis  

 Fremstilling  



 

 

 Det er en stor udfordring, at tennissæsonen for de fleste JTU klubber er af meget kort varighed. 
Oplægget er derfor at der i JTU skal arbejdes på, at tennis også er en aktivitet om vinteren. Det-
te gennem A og B  
AD A 
Dette dels ved udvikling af skumtennis med træning og turneringer. Endvidere skoletennis me-
sterskaber i Skumtennis.  
AD B  
Der er kommet tilbud på tæpper til haller (jf. bilag).  
Oplæg til beslutning. Breddeudvalgt laver sammen med Thomas et oplæg for Skumtennis. Erik 
Jan og Pia går videre med udvikling af samarbejde omkring tæppetennis. Herunder sponsoraf-
tale mv.  

 Beslutning og referat  
Ad A: 
Der var enighed om, at en udvikling med turneringer og eventuelt mesterskaber i skoletennis 
og skumtennis i kommunerne. 
Det tages op i Bredde- og Aktivitetsudvalget, hvordan vi kan komme videre med det. 
Ad B: 
Erik Jan orienterede om mulighederne og udgifter. Prisen kan holdes ned på ca. 150.000 + 
moms. Der er enighed om, at dette er muligheden for at udbrede indendørs tennis i Jylland.  
Erik Jan og Bredde- og Aktivitetsudvalget går videre med det. 
Det tages op som orientering på kredsmøderne til oktober. 

9 Mødekalender herunder møde med DTF (Klaus N og Henrik T.)  

 Fremstilling 

 Bestyrelsesmøder for resten af 2017 frem til JTU GF i marts. Følgende datoer er besluttet.  
20. august 
7. oktober bestyrelsesseminar 
Derudover bør der afholdes møde i december/januar og marts op til GF. Vi skal endvidere også 
have besluttet for GF 

 Beslutning: 
Det foreslås, at mødet med DTF bliver den 20. august. Vi skal være forberedt på det, bl.a. ud fra 
de emner, vi har drøftet i forhold til DTF på dette møde. Det forventes, at DTF stiller med en 
dagsorden. 
Bestyrelsen mødes kl. 15, og DTF inviteres til kl. 16. hos Pia. 
Forslag til emner: 

• Økonomi- og kontingentstruktur - herunder spørgsmål i relation til samarbejdet med 
DGI. 

• Holdturneringsstrukturen 

• Øst-vest problemstillingen 
Der lægges op til et 2 timers møde, hvor de har den ene time, og vi har den anden. 

10 Orientering 
a. Fra udvalg (kalender for udvalgsmøder)  
b. DGI samarbejde 
c. DTF  
d. Rejser ift. sponsoraftale 

 Beslutning: 
Taget til efterretning. 

11 Evt.   

 
På næste møde drøftes anvendelse af sponsorat fra HEAD. 



 

 

 


