Den 14. februar 2020

Til
Jyllands Tennis Union
David Servé – mail: david.serve@hotmail.com
cc: Camilla Petersen, JTU – mail: camilla@jtu.dk

Forslag til generalforsamling 2. marts 2002
Hermed fremsendes forslag til behandling på JTUs ordinære generalforsamling den
2. marts.
På den ekstraordinære generalforsamling fik vores oprindelige forslag til
netværksdannelse en nærmest fuld opbakning fra klubberne og de gav JTUs
bestyrelse mulighed for at bearbejde oplægget med henblik på at fremlægge det
til den ordinære generalforsamling. Dette fik bestyrelsen et pålæg om.
Vi har desværre endnu ikke set et oplæg, ej heller har der været dialog med JTUs
bestyrelse, hvorfor vi genfremsender forslag til behandling på JTUs ordinære
generalforsamling.
Vedlagt dette er:
•
•

Oplæg til JTUs fremtidige organisation og organisering af aktiviteter
Forslag til nye vedtægter for Jyllands Tennis Union

Vi ser frem til en åben, fremsynet og udviklende debat og naturligvis meget gerne
en stemme for det fremsendte forslag for JTUs fremtid.

På vegne af
Dronninglund Tennis
Jørgen Nørgaard
Tlf. 25 56 30 69
Mail: tennis@jnorgaard.dk

JTU og JTUs fremtidige organisering
Hvem gør hvad, hvorfor og hvordan?
Over de senere år er der blevet en større og større distance mellem JTU og
klubberne. Sammen med de ændringer i aktiviteter og aktivitetsfordeling mellem
DTF, JTU og DGI er der behov for en omsadling, hvis ikke JTU skal risikere at blive ladt
tilbage.
Der ses en tættere og tættere dialog med DGI, både på forbundsplan, men også på
det mere lokale plan, hvor JTU er tovholder på det formelle plan. Set i lyset af denne
dialog og samarbejde, som udvikles, bør JTUs fremtidige organisation være gearet
og tilpasset således, at dialogen og samarbejdet mellem JTU og DGIs landsdele vil
blive så strømlinet, som det overhovedet er muligt, men samtidigt er
funktionsdygtigt for JTU.

Decentralisering i Jylland
I skrivende stund har JTU en bestyrelse bestående af 7 personer, 1 konsulent (ansat deltid) og ingen udvalg til at bistå med aktiviteter. JTU har forsøgt at få etableret
nogle netværksgrupper, 13 stk. Disse netværk er mere eller mindre velfungerende,
men disse skal i den fremtidige organisation være omdrejningspunktet for aktiviteter,
dialog og udvikling.
Al ansvar for aktiviteter, drift mv. ligger hos JTUs bestyrelse. Det er på ingen måde en
let opgave og slet ikke, når den er baseret på frivillig indsats. Indsatsen, som kræves,
er enorm, og nærmest urimelig. Og skal JTU have sin fortsatte berettigelse som
organisation, bortset fra vedtægtsbestemt, er der et stort behov for en hurtig
omstilling. Denne omstilling bør i høj grad betyde og medføre en decentralisering af
aktiviteter og drift.
Vi har over de seneste år set en centralisering af bl.a. holdturneringen, hvor DTF i dag
bærer ansvaret og administrationen af hoveddelen af holdturneringen, mens den, i
hvert fald hos vores lokale netværk i Nord, koordineres lokalt, og der aftales nærmest
internt mellem klubberne om hvilke hold, der kan stilles og i hvilke rækker, der
tilmeldes. Alt dette for at sikre, at klubbernes medlemmer får stillet deres behov
lokalt og ikke tvinges ud på lange køreture og dagsrejser. Endnu et tegn på, at der er
behov for en decentralisering på nogle områder.

Opdeling af JTU
Her til højre ses en
illustration, hvor der på
bedste vis er anført,
hvorledes JTUs netværk
er placeret ifht. DGIs
landsdele.
En fremtidig opdeling i
JTU Netværk bør have
sammenfald med DGIs 7
landsdele i Jylland.
Måske skal JTU have 9
Netværk, men ingen af
disse netværk bør
overskride en grænse
mellem 2 DGI-landsdele,
som man f.eks. ser med
Netværk 4, 6, 9, 11 og
12.
Samtidig bør man kigge på sammensætningen af de enkelte netværk, som hverken
må blive for store geografisk eller for små ifht. klubantal.
Målet med netværkene er at skabe en gensidig ansvarsfølelse overfor aktiviteter og
disses gennemførelse, og dette skabes bedst muligt i et nærområde, hvor klubberne
kender hinanden, og dermed vil kunne målrette aktiviteter.

Opgavefordeling
Nøgleaktiviteterne for JTU har været holdturnering og Jyske Mesterskaber individuelt.
Med en centralisering af holdturneringen er der nærmest udelukkende Jyske
Mesterskaber tilbage samt koordinering af forskellige stævner, især på
ungdomsområdet. Denne koordinering sker i samarbejde med DGIs
tenniskonsulenter på konsulentniveau.
Netværkene vil have til opgave og ansvar at planlægge lokale aktiviteter ifht. lokale
behov, og disse kan sagtens være anderledes i nord og i syd mv. Netværkene vil også

have ansvaret for en lokal holdturnering, som koordineres med DGIs landsdele for at
sikre bedst mulig dækning og udbytte for spillerne.

Organisation
Der kan på sigt overvejes mange forskellige organisationsformer, men på den kortere
bane, hvor hovedformålet må være at skabe samhørighed mellem klubber og
organisation samt aktivitetsudvikling og mere tennis.
Bestyrelsens hovedformål vil være at varetage interessen til Dansk Tennis Forbund,
afholde Jysk Mesterskab, holdturnering samt koordinere mellem netværkene.
Derfor vil der kunne reduceres i antallet af bestyrelsesmedlemmer fra de nuværende
7 til 5-7 og dermed får en fleksibel bestyrelse. En organisation kan se således ud:

Netværkene
De enkelte netværk vil stå for de lokale aktiviteter, den lokale holdturnering og
understøtte den lokale træneruddannelse for at få nye trænere i gang.
Netværkene fastsætter sin egen forretningsorden og mødes efter behov for at
netværke, planlægge og udvikle tennis lokalt.
Netværkene kan trække på JTUs konsulent.
Hvert netværk har en tovholder/koordinator og disse mødes én gang årligt sammen
med repræsentanter for JTU.
Etableringen vil naturligt være initieret af JTU og med tiden skal behovet og
interessen i driften af netværket være indefra fra klubberne i netværkene og blot
understøttes af JTU/organisationen.

Processen
Organisationsændringer vil ofte skal planlægges, præsenteres, fordøjes, accepteres
og langsomt implementeres og nogle vil måske tænke, at dette er pludseligt går lidt
stærkt, hvilket også var tilfældet på den ekstraordinære generalforsamling i
september 2019, og derfor fik bestyrelsen tiden frem til den ordinære
generalforsamling i marts 2020.
Argumentet her vil være, at JTU pt. et på et sted, hvor der er alle muligheder for at
sadle om, og hvor der er behov for, at der sker noget, hvis ikke JTU skal forblive i
skyggen.
Vi har stadig muligheden for at sætte rammerne for JTUs næste step om end, at der
bliver lidt mere pres på nu, da udendørs sæsonen snart står for døren og det er vores
håb, at bestyrelsen har brugt den mellemlæggende periode på fornuftig vis.

Vær med og giv din mening til kende
Med dette vil vi opfordre så mange klubber som muligt at møde op til til JTUs
ordinære generalforsamling for at deltage i debatten igen om JTUs kurs og vær med
til at sætte det hold, som skal føre JTU videre.

Fællesskab er vigtigt!
Sammen er vi stærkere
og
vil kunne opnå bedre resultater!
Vi ser frem et en fornyet positiv og konstruktiv debat om vores forslag.

På vegne af Dronninglund Tennis

Jørgen Nørgaard
Tlf. 25563069 – Mail: tennis@jnorgaard.dk

