
Læsevenligt referat fra bestyrelsesmøde i JTU 29.03.2017 

Konstituering af den nye bestyrelse: 

Det var det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den 08.03.2017. Bestyrelsen konstituerede 

sig med Pia Vedel Ankersen (valgt direkte på generalforsamlingen), næstformand Benjamin Ejlersen og 

kasserer Henning Damsgaard. 

 

Holdturnering: 

Der er udarbejdet et nyt reglement for holdturnering, som lægges ud på hjemmesiden. Der er etableret et 

samarbejde med DGI i visse dele af Jylland om turneringer uden for DTF/JTU's holdturnering. Det betyder, 

at der kan komme et øget volumen i disse turneringer, der primært henvender sig til motionistspillere og 

spillere fra serierækkerne, der gerne vil spille noget mere konkurrencetennis. Tilbuddet er sendt ud ti 

klubberne og man kan læse mere om det her på hjemmesiden.  

Der er brug for klubbernes opbakning til at få tilmeldt så mange hold som muligt, så vi i fællesskab kan få 

gang i tilbud om konkurrence tennis på alle niveauer inden for en rimelig køreafstand for alle. 

 

JTU's organisering: 

Der er nedsat en række udvalg, som skal være med til at sikre, at der sker en udvikling af tilbud til alle typer 

af spillere i JTU. Man kan se organisationsdiagrammet her på hjemmesiden  

 

JM ude: 

Der blev budt velkommen til Thomas Jacobsen om ny konsulent i JTU. En af Thomas' første opgaver er at få 

tilrettelagt JM ude i 2017. Planen for i år er, at få det samlet som én begivenhed. Der arbejdes derfor på at 

få det placeret i Pinsen 2.- 5. juni. Mere herom senere. 

 

JTU klubudvikling: 

Klubudvikling er primært en opgave for DTF. For at bruge de fælles kræfter rigtigt, skal JTU's tilbud om 

klubudvikling derfor tage sig af opgaver, der ikke umiddelbart ligger i DTF's regi. Blandt mulighederne lige 

nu er, dels at afholde fælles klubmøder om mulighederne for kommunale tilskud samt forslag til, hvordan vi 

kan gøre tennis til en helårssport også de steder, hvor man ikke har en egentlig tennishal. JTU modtager 

gerne forslag til andre temaer. 

 

Junior unionstræning: 

Der har tidligere været nogen usikkerhed om, hvordan man kan kvalificere sig til at deltage i den junior 

unionstræning, som Skovbakken i Aarhus efter aftale med JTU står for. For at fjerne enhver tvivl og sikre 

den tilstrækkelige gennemsigtighed, vil aftalen snarest muligt blive tydeliggjort. Når dette er sket, vil 

principper for udtagelse til unionstræning blive offentliggjort på hjemmesiden. Bestyrelsens og 

Skovbakkens mål er at sikre, at alle kvalificerede juniorer får tilbud om deltagelse i denne træning. 

 

JTU inspirationsdag: 

Det hidtidige tilbud om JTU ambassadørbesøg udvides til at omfatte et tilbud om en inspirationsdag, der 

henvender sig til en større kreds af medlemmer i klubberne. Sammensætningen af en dag vil ske i dialog 

med den enkelte klub, men kan omfatte et besøg op til seks timer f.eks. med skoletennis, træning af 



juniorer og træning af en gruppe seniorer. Et eller flere af disse elementer kan skiftes ud med f.eks. 

inspiration for klubbens trænere eller andet. Det er vigtigt for os, at tilbuddet passer til den enkelte klubs 

behov. 

 

Samarbejde med DGI: 

Som bekendt er der indgået et samarbejde med DGI om Bevæg Dig For Livet (BVFL), hvor DTF og DGI har 

aftalt, at man samarbejder om Tennissportens Dag, Voksenintroduktion og Familietennis. I JTU ønsker vi at 

gå lidt længere, og har derfor indgået et samarbejde med DGI-kredsene Nord, Midt og Vest om specielt 

fælles holdturneringer for motionsrækker. Desværre har DGI-Øst meddelt, at de ikke ønsker at samarbejde 

ud over BDVL, og det har endnu ikke været muligt at nå at få en aftale med DGI-Syd.  


