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DAGSORDEN OG REFERAT  

1. Valg af dirigent og referent  

Bestyrelsen foreslog Jørgen Torpe Kann som dirigent.  

Der var ingen andre forslag. Jørgen blev valgt med applaus.  

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i forhold til indkaldelse og 

dermed beslutningsdygtig.  

Camilla Petersen blev valgt som referent  
 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år   

Formand David Servé præsenterer bestyrelsens beretning og highlights ud fra den skriftlige 

beretning. Se JTU’s beretning  HER   
 

Spørgsmål til beretningen og drøftelse heraf: 

Torben Svejgaard, Ry:  

Fin oversigt over medlemmer i JTU, i beretningen, men det er kun tennisspillere i JTU-

klubberne som er medregnet. 

Kan man sige noget om antallet af tennisspillere i Jylland, også dem som ikke er registreret? 

 

Henrik Thorsøe, DTF: 

Der er ved at blive lavet en oversigt over dette, men tallene er ikke officielle for 2019 endnu, 

de kommer forventeligt i slutningen af marts. Henrik mener uden at vil røbe for meget at alle 

unionerne er gået frem i forhold til antallet af spillere. 

 

Asbjørn Nordam, Skive: 

Endelig sker der noget i Jylland, DM til Give. Godt at de har løftet niveauet og bragt DM til 

Jylland. De har lagt en linje for hvordan det skal foregå i tennis ved at løfte arrangementerne 

og prøve at gøre elitedivisionen mere tilskuer orienteret. Tak til David for beretningen, en flot 

beretning.  

Skive bakker op om, at der ikke skal tegnes flere streger på landkortet. Vi kan ikke holde til 

det. De bakker op om, at der skal arbejdes på andre ting. Flere streger giver os ikke aktivitet. 

Skive bakker op om alle de arrangementer som går godt og dem skal vi have flere af.  

Vi har brug for en mere formel organisation som vil støtte nogle mennesker som vil stå for 

aktiviteter og arrangementer. Det skal være klubberne selv der vil arbejde sammen og ikke 

fordi stregerne på landkortet siger at disse klubber skal arbejde sammen.  

I Skive har man talt om samarbejdet med DGI, som klubben også er medlem af. De spørger til, 

hvor demokratiet i DGI er. Hvordan får klubberne indflydelse i DGI og hvordan kan klubberne 

afsætte demokratiet? 

 

Med disse bemærkninger blev beretningen taget til efterretning.  

 

https://www.jtu.dk/jtu/images/PDF-filer/2020/BeretningtilGF2020.pdf
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3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse 

Kasserer Charlotte Wejs fremlagde regnskabet for 2019 og gennemgik budgettet for 2020.  

Se årsrapporten HER  

 

 Spørgsmål til årsrapport og drøftelse heraf: 

 Mads Brix, Aalborg: 

Irriteret over man tjener penge på Jysk Mesterskab inde og ude, men Camilla Petersens løn er 

måske ikke bogført som en udgift? 

 

Charlotte Wejs, JTU  

Det er helt rigtigt, at Camilla´s løn ikke er medregnet i regnskabet for JM.  

 

Asbjørn Nordam, Skive:  

I forhold til de aktiviteter som JTU har lavet i samarbejde med DGI. Er det JTU som står med 

alle udgifterne eller har DGI bidraget med udgifter?  

Pengene på 80.000 kr. fra DTF til elitetræning skal det ikke fortsætte næste år, altså skal de 

resterende penge ikke bruges til forsat træning? 

I forhold til at i bestyrelsen har budgetteret flere penge til bestyrelsesmøder pga. en øget 

kørsel. Denne kørsel skal bestyrelsen være opmærksomme på og prøve at holde på et 

minimum. I dag kan man også afholde møder uden af være fysisk i samme rum.  

 

Camilla Petersen, JTU-konsulent  

DGI bidrager på lige vilkår med JTU og DTF i forhold til samarbejde. Træner- og 

lederseminarerne der er afholdt to gange i år i henholdsvis Aalborg og ØBG Silkeborg er 

finansieret ligeligt mellem DTF, JTU og DGI.  

Tilsvarende med skumtennisstævnerne 

 

Charlotte Wejs, JTU:  

Elitetræning er et engangsbeløb, men det er klart at elitetræningen kommer til at fortsætte 

indtil videre. Vi er opmærksomme på kørsel, og vi prøver at begrænse det vidt muligt.  

 

Henrik Larsen, Århus1900  

Fint at JTU bruger nogle af de penge, som de har stående i banken. Det er også fint med støtte 

til kvindetennis, men det er vel meningen med tiltaget, at der skal generere indtægter på langt 

sigt?  

For har i ellers tænkt på hvad der kommer til at ske om 3 år, der skal jo komme nogle flere 

penge ind? 

 

 

https://www.jtu.dk/jtu/images/PDF-filer/2020/AarsrapportGF2020.pdf
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Orla Hoppe, JTU:  

Kvindetennis skal tænkes som en investering, ligesom vi også har tænkt at investere i 

juniortennis. Det er svært at sige noget om, hvor stor effekten bliver.  
 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder 

fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2020, såfremt DTF ikke hæver sit kontingent. Hvis 

DTF på GF hæver kontingentet vil JTU hæve kontingentet tilsvarende. 

Spørgsmål  

Torben Svejgaard, Ry: 

Det er ok at investere i betragtning af det beløb, der står til rådighed.   
 

Med disse bemærkninger godkendtes budgettet og dermed også kontingentet. 

 

Hædersbeviser  

I en pause i den ud udsendte dagsorden blev der uddelt følgende hædersbevisninger:  

Peter Sonnichsen prisen 2019 

Årets vinder er Randers  
 

Årets Tennisklub 2019 

Seest Tennisklub  
 

Jens Leths Lederpris 

Torben Svejgaard, Ry Tennisklub  

 

5. Indkommende forslag  

Dronninglund Tennisklub har indsendt et forslag, som fremlægges af Jørgen Nørgaard.  

Se præsentation HER 
 

 Spørgsmål til indkommende forslag og drøftelse heraf: 

 Peder Helmuth, Sønderborg:  

Først og fremmest super positiv at høre at det går så godt i Nord, men udfordrer Jørgen på, 

om årsagen til, at det lykkedes i Nord er, at der har været nogle dedikerede ildsjæle. Det er 

ikke skabt af struktur, men engagement.  

Peder kommenter en af Jørgens argumenter at DTF og unionerne er under kraftige 

omlæggelser. DTF har afholdt møde med unionerne for at klarlægge ansvarsopgaver. 

Unionernes opgaver er b.la. at sikre den lokale forankring. Han ser ikke den helt store 

forandring 

http://www.jtu.dk/jtu/images/PDF-filer/2020/JTU-anno-2020---prsentation_marts2020_EDS.pdf
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 Jørgen Nørgaard, Dronninglund: 

Der er ingen tvivl om at mit engagement er stort og der skal være et engagement i netværkene 

for at få dem til at fungerer. Det er bestyrelsens opgave at finde og udfolde engagementet hos 

nogle personer, som derefter kan være tovholdere på netværkene. Hvis bestyrelsen ikke kan 

dette skal opgaven gives videre til konsulenten, som så skal finde de relevante personer.   

.  

 Povl Henningsen, Odder: 

Vil gerne støtte, at det et det menneskelige engagement og det er disse personer, som får det 

til at fungerer. Vi må finde ud af, hvad der skal til for at få folk engageret. Hvorfor virker det 

nogle steder og ikke andre steder? 

 

Jan Ilsø, Vrå  

Er en del af netværket som fungerer godt, men det var aldrig lykkes hvis vi ikke har haft 

Camilla, Erik Jan og Jørgen. Senere er DGI Thomas Munk kommet med i netværket. 

Netværkene giver mod på at arbejde med tennis i alle klubber.  

 

Torben Svejgaard, Ry  

Kan være bekymret for, om vi kan strukturere os ud af det. Vil det at en får rollen som 

tovholder bevirke til at andre vil engagere sig og dermed brænde for de lokale netværk? JTU 

kan ikke skabe engagement, hvis klubberne eller personerne ikke selv er interesseret.  

 

David Servé, JTU formand: 

Der er nogle netværk som fungerer godt og andre fungerer ikke. Det kan skyldes at der ikke 

er nogle ildsjæle, der vil følge op på dette. Vi kan ikke hive folk op til at være ildsjæle. 

Ildsjælene skal komme nedefra.  

 

Karen Domino, Skanderborg:  

Er enig om at der skal være en tovholder i netværkene. I netværket skal man så vælge nogle 

enkelte indsatsområder, så man ikke rækker over for meget, da man også har meget andet at 

se til i dagligdagen. I netværk 6 har man valgt et indsatsområde, der hedder unge trænere og 

støtte til dem. Netværk 6 er glade for den støtte som JTU har givet dem til diverse 

arrangementer. Det er både økonomisk, men også lavpraktisk i forhold til hjælp med 

turneringsplanlægning.  

 

Jørgen Torpe Kann, dirigent: 

Opfatter det som en diskussion af, hvordan jysk tennis skal se ud i fremtiden og hvilken rolle 

JTU skal spille i fremtiden.  
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Torben Svejgaard, Ry:  

Det giver god mening at netværkene skal følge grænserne for DGI landsdelene, men har 

forståelse for at, JTU gerne vil vente at se, hvordan samarbejdet mellem DTF og DGI kommer 

til at fungerer og hvilke ansvarsområder de forskellige organisationer får. 

  

 Jørgen Nørgaard, Dronninglund:  

Der er en ildsjæl i Nord som styrer det. Jeg gør det fordi det er spændende at skabe noget 

tennisudvikling. Der er nogle som skal have hovedansvaret for netværkene, det er lige meget 

om det er konsulenten eller en ildsjæl ude i klubberne. 

 

Orla Hoppe, JTU: 

Jeg er ikke så meget til omstrukturering. Vi skal mere ud lokalt og skabe et engagement. 

Til klubmødet i Århus var der mange af klubberne som ikke vidste at der var noget som hed 

netværk og folk virkede ikke så interesseret i at danne nye netværk da de hørte mere om 

dette. Der var en klar modvilje mod en fast struktur. Vi skal ud og skabe nogle flere 

interesserede og arbejde sammen med de klubber som giver mening og ikke efter en 

geografisk streg.  

  

Henrik Marris, DTF:  

Det vigtige er at vi får fremdyrket flere ildsjæle som kan være facilitatorer for diverse 

aktiviteter. Ildsjælene skal fremkomme ved at få alle de gode historier ud. Vi skal fortælle hvor 

nemt og hvor givende det er og på denne måde er det nemmere at finde ildsjæle, da de får at 

vide at det er nemt. 

 

Asbjørn Nordam, Skive  

Til generalforsamlingerne de sidste par år har vi hørt nogle gode historier om ildsjæle som har 

gjort det godt i klubberne. Det er inspirerende at høre disse historier.  

Det har været svært i det vestjyske af få nogen til bare at mødes. Der er ikke afholdt et møde 

de sidste 5-6 år. Det vil være en kæmpe opgave bare at få nogen til at sætte sig om et bord. 

De lokale ledere i Skive har nok at gøre med deres eget. Jeg nægter at acceptere, at Vestjylland 

skal være tabt i dansk tennis. Der må være nogle ledere, der gider at mødes. Skive vil meget 

gerne være med.  

Er inspireret af det, der sker i Nord og af de steder, hvor i fortæller, at i mødes. Vi har brug for 

nogen til at hjælpe os med at gang i noget netværk. Vi har ikke brug for flere streger eller 

omorganisering.  
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Mads Brix, Aalborg: 

Vi skal fokusere på engagementet. Hvordan netværkene skal organiseres skal ikke stå i 

vedtægterne. Det er alt for detaljeret. Det vil være uheldigt, hvis vi skal lave 

vedtægtsændringer, hver gang vi får en ny ide.  

 

Charlotte Wejs, JTU: 

Bestyrelsen har prøvet at tage forslaget seriøst ved at lave klubmøder, men vi kan ikke tvinge 

klubberne hvis de ikke er interesseret. Bestyrelsen støtter gerne de netværk som fungerer.  

  

Jørgen Nørgaard, Dronninglund:  

Man behøver måske nødvendigvis at tegne nogle streger og lave vedtægtsændringer. Min 

klub har svært ved at se hvad vi får for kontingentet til JTU. Der skal tages en beslutning om 

hvilken vej man skal gå. Vil vi som klubber acceptere dette eller? Man har lagt stafetten over 

til det decentrale arbejde til DGI.   

 

 Jan Ilsø, Vrå:  

Interessenetværk er også en god ting. Men hvordan finder vi dem, der er interesseret, hvis 

man ikke kender naboklubberne? Via netværket har man lært andre klubber at kende, og 

under netværket har man også lavet undernetværk omkring vedligeholdelse af baner. Der er 

2-4 møder om året.  

   

Peder Helmuth, Sønderborg  

Jørgen du ser løsningen i at der et netværk i dit område, men du kommer også til at løfte lidt 

sløret for, hvad det kræves at have et velfungerende netværk.  

Vi skal huske først og fremmest at glæde os over at vi har fået en fuldtallig bestyrelse, som 

gerne vil arbejde sammen og der er ingen konflikter. Bestyrelsen vil arbejde videre med 

udvikling af jysk tennis. Vi klappede ad formandens beretning, hvor der var anvist en vej 

fremad. Vi har altså haft en tilkendegivelse af, at vi støtter op om retningen. Lad bestyrelsen 

få arbejdsro og lade dem arbejde videre med deres plan som i sidste ende vil gavne klubberne.   

 

Jørgen Torpe Kann, dirigent  

Dronninglund ønsker vedtægtsændringer i forhold til klubnetværkene samt en økonomisk 

organisering heraf. For at forslaget vedtages, skal 2/3 af stemmerne være ja.  

Vi starter med en håndsoprækning. Der er ikke en entydig afklaring på om forslaget stemmes 

for eller imod. Derfor skal der laves en skriftlig afstemning, hvor klubberne skal komme op og 

få deres stemmesedler.  

På stemmesedlerne skal der enten skrives ja hvis man acceptere forslaget og nej hvis man 

afviser forslaget.   
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Stemmerne er talt op og der er 26 som har stemt ja, 80 som har stemt nej og 2 

blanke stemmer.  

Forslaget er ikke vedtaget 

 

6. Valg af kasserer 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Charlotte Wejs. Der var ikke andre forslag 

Charlotte Wejs blev valgt for en 2 årig periode  

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Følgende er på valg 

• Orla Hoppe fra Aarhus 1900 modtager genvalg 

• Frits Rasmussen fra Ribe Tennisklub modtager genvalg 

• Niels Emery fra Aalborg Tk modtager ikke genvalg 

Følgende er ikke på valg 

• Formand David Servé fra Hørning Tennisklub 2019-2020 

• Erik Jan Pedersen fra Hirtshals Tennisklub 2019-2020 

• Simon Verner fra Esbjerg Tennisklub 2019-2020 

Orla Hoppe og Frits Rasmussen bliver genvalgt 2020-2021 

Bestyrelsen forslår Jørgen Nørgaard som bestyrelsesmedlem. Jørgen takker nej.  

Louise Åstrøm, Århus1900 melder sig som bestyrelsesmedlem. Der er ikke andre kandidater.  

Louise Åstrøm blev valgt for en 2 årig periode, 2020-2021 
 

8. Valg af 2 suppleanter  

Jørgen Nørgaard modtager ikke genvalg og bestyrelsen skal dermed have fundet 2 supleanter. 

Bestyrelsen foreslår Morten Knudsen, Stavtrup som 1. suppleant og Pelle Lindahl, Vejen som 

2. suppleant.  

Der var ingen andre kandidater.  

Suppleanterne er valgt.  
 

9. Valg af appeludvalg 

 Asbjørn Nordam er på valg og accepterer genvalg. Asbjørn Nordam blev genvalgt. 
 

10. Valg af revisorer og en suppleant 

Bjarne Aaen og Henrik Aaen er på valg og accepterer genvalg.  

Poul Henning Vietz som revisorsuppleant er på valg og accepterer genvalg. 

Der var ikke andre forslag.  

De blev genvalgt 
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11. Eventuelt 

Mads Brix, Aalborg: 

Det er uheldigt at JTU’s repræsentant ikke møder op til bestyrelsesmøderne i DTF. Opfordre 

til at JTU-bestyrelsen er repræsenteret til DTF’s møder.  
 

David Servé, JTU formand:  

Oplyser at der er styr på det fremadrettet og at JTU selvfølgelig skal være tilstede til møderne.  
 

Claus Ketterle, HEAD:  

Uheldig fremstilling af HEAD’s bidrag til JTU. Det er desværre lidt sagt med køb af bolde i 

Jylland. Efter at JTU sendte det i licitation, besluttede HEAD sig for at give et bud på, hvad JTU 

er værd. Man skal yde fra unionerne, hvis HEAD skal fortsætte med at yde og derfor er 

sponsoraftalen som den er. Der er brug for at klubberne og unionerne støtter op om HEAD.   
 

Henrik Thorsøe, DTF: 

Fortalte om samarbejdet mellem DTF og DGI. Fokus er ingen dobbeltudbud, fælles aktiviteter. 

DGI er breddeudvikling og DTF er turnering/elite. Aftalen mellem DGI og DTF er meget tæt på 

at være klarlagt.  

Målsætningen er mere kvalitet og ingen dobbeltudbud. Klubberne fortsætter med at være 

medlem i den organisation som man allerede er en del af. Man kan ikke bare melde sig ud og 

melde sig ind i den anden. 
 

Mads Brix, Aalborg 

Hvad er tidsintervallerne? Hvornår kommer træneruddannelsen til at komme ud fælles?  
 

Asbjørn Nordam, Skive  

Der skal være mere gennemsigtighed. Hvor går de penge hen som klubberne betaler.  

 

Henrik Thorsøe, DTF  

Det er ikke klarlagt endnu hvornår fællesuddannelse bliver en realitet.  

Pengene går hen til dem som har hovedansvaret.  

 

Povl Henningsen, Odder:  

Space X-tennis. Initiativ lavet af Povl fra Odder og Poul fra Rødovre. Idelandshold – et i øst og 

et i vest. I har mulighed for at melde jer på landsholdet hvis i har nogle gode ideer. Vil gerne 

lave nogle arrangementer som ingen andre har, vi vil ikke udkonkurrere nogle.  

 

David Servé, JTU formand: 

Takker af for i dag.  


	DAGSORDEN OG REFERAT

