
   
 

   

Åbent referat fra bestyrelsesmøde 9/1 2022 kl. 11:00-12:00 

Sted  Hørning 

Deltagere David Servé, Charlotte Wejs, Frits Rasmussen, Orla Hoppe, Simon Verner(online) 

Fra sekretariatet Andreas Berner 

Desuden deltog: Mogens Spangenberg fra DGI Tennis 

 

 

Hovedpunktet på mødet – og det eneste, som blev gennemført – var et møde med Mogens 

Spangenberg, formand for DGI-tennis. 

Der udviklede sig en god dialog, om den fælles opgave der er med, at få flest mulige spillere med i 

den fælles holdturnering, som JTU nu og fremover har ansvaret for. Det er klart for alle, at 

ændringen fra to separate turneringer, hvor der ovenikøbet har været forskelle mellem de enkelte 

landsdele i DGI, har medført at nogle klubber og spillere har haft svært se sig selv i det nye koncept. 

 

Det er imidlertid et klart mål for JTU at etablere en enkel struktur, der er ens for alle klubber i hele 

Jylland. Det er givetvis ikke lykkedes helt i første omgang, og JTU er lydhør både i forhold til 

klubbernes input og i forhold til DGI’s erfaringer. 

 

Der er imidlertid en klar arbejdsdeling mellem JTU og DGI. Det er således JTU’s opgave at håndtere 

den fælles holdturnering i form af planlægning og afvikling af turneringen. DGI’s opgave er dels at 

sørge for kommunikation til DGI-klubberne, som JTU ikke har adgang til, og dels at sikre, at deres 

lokale konsulenter er klar på at medvirke til at udbrede kendskabet til klubturneringen og 

baggrunden for dens struktur. De vil ligeledes blive klædt på til at hjælpe de klubber, der har 

indledningsvise problemer med at anvende det IT-system, der anvendes (Tournament Software). 

 

På baggrund af denne drøftelse, og med afsæt i, at JTU har sat ekstra timer af til at håndtere 

holdturneringen, håber vi på endnu større opbakning i den kommende udesæson. 

 

Lidt fakta: 

Antal tilmeldte hold i senior- og 

veteranrækker: 

2020:     47 

2021:   159 

 

Næste bestyrelsesmøde: tirsdag den 22. feb. 2022. 

 


