
   
 

   

Åbent referat fra bestyrelsesmøde 07-12-2021 kl. 18-21.30 
 

Sted Kolding 

Deltagere 

 

David Servé, Charlotte Weiss, Frits Rasmussen, Orla Hoppe 

Fra sekretariatet Camilla Petersen   

Desuden deltog: Andreas Berner og Rasmus Rosendal 

Afbud Simon Verner  

Ansættelse af barselsvikar for Camilla Petersen samt tilknytning af yderligere ressourcer  

Camilla Petersen går på barsel fra 1. januar 2022. Som det fremgår af opslag på både JTU’s og DTF’s 

hjemmeside, er der indgået aftale med DTF om ansættelse af Andreas Berner som barselsvikar for Camilla. 

Andreas tiltræder stillingen i perioden 3. januar til 31. december 2022.  

Derudover bidrager Rasmus Rosendahl til planlægning og udbredelse af holdturneringen ude særligt i 

månederne januar – maj. Den forventede arbejdstid er ca. 1 dag pr. uge.  

Andreas og Rasmus deltog i bestyrelsens møde, hvor de præsenterede sig selv og deltog i drøftelsen af de 

fremtidige opgaver. 

Bestyrelsen siger velkommen til Andreas og Rasmus. 

 
Strategi i forhold til holdturneringer og stævner, herunder samarbejdet med DGI, DTV og DTF  
2020 var det første år med en fælles holdturnering mellem JTU og DGI. Klubberne har i længere tid 

efterspurgt en sådan fælles holdturnering, så man undgik usikkerheden om, hvilken turnering, man burde 

melde sig til.  

Overordnet set var det en succes, men der var forskellige udfordringer i forhold til at få bredt turneringen 

bredere ud til hele Jylland. Der var blandt andet udfordringer med at få budskabet om, at turneringen er en 

bredde-turnering, ud til alle medlemsklubber. Udfordringerne blev tydelige på den seneste 

generalforsamling og er også kommet til udtryk i den evaluering, der er gennemført med klubberne 

efterfølgende, hvor der dog primært var positive tilbagemeldinger. Det er klart, at nogle af udfordringerne 

skyldes, at klubber og spillere har skullet væne sig til noget nyt, men det er målet, at de identificerede 

udfordringer skal adresseres i den kommende sæson, således at endnu flere hold tilmelder sig i de forskellige 

rækker. Det er bl.a. denne opgave, som Andreas og Rasmus i samarbejde med såvel JTU’s bestyrelse som DGI 

skal forsøge at løse i den kommende tid. 

I forhold til fremtiden for holdturneringen for veteraner, er der stadig nogle spørgsmål, der skal afklares i 

forhold til bl.a. DTF og DTV (Danske Tennisveteraner). Det tilstræbes, at dette sker i den nærmeste fremtid. 

 

Evaluering af JM-inde 

Juniorer: Der var mange afbud på grund af Corona, hvorfor nogle rækker blev slået sammen. Disse rækker 

blev dog gennemført. 

Seniorer: Der var desværre som sædvanligt ikke deltagelse fra de bedste seniorer. Der var stor tilfredshed 

blandt deltagerne med, at mesterskaberne blev gennemført over en weekend. Der var omvendt ikke udelt 

tilfredshed med at doublerne var opdelt i to rækker. 

Veteraner: Der var desværre meget lav deltagelse. Veteranerne mener, at det skyldes, at det lå i november, 

og foreslår, at det rykkes tilbage til januar. 



   
 

   

 

 

Konklusioner: 

Konceptet med indledende runder i slutningen af november og for juniorer og i begyndelsen af december 

for seniorer samt afvikling af finaler for begge grupper ligeledes i begyndelsen af december vil blive gentaget. 

Veteranernes ønske om at flytte mesterskaberne tilbage til januar vil blive imødekommet, såfremt der kan 

findes en weekend, hvor der ikke er andre holdkampe. 

 

Orientering om status for økonomien 

Det endelige regnskab for 2021 foreligger i sagens natur ikke på nuværende tidspunkt. Kassereren kunne dog 

oplyse, at der på grund af stigende medlemstal er en stigning i kontingentindtægterne på op mod 100.000 

kr.  

Udgifter til bestyrelsen har grundet afholdelse af mange bestyrelsesmøder online på grund af Corona-

situationen været mindre end normalt. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt at sige noget om øvrige 

poster, men generelt må der forventes et noget større overskud end sidste år.  

Bestyrelsen finder, at dette overskud skal anvendes i 2022 til glæde for klubberne gennem igangsættelse af 

flere relevante aktiviteter og/eller understøttelse af aktiviteter i klubberne. Dette skal drøftes på næste 

bestyrelsesmøde. Forslag til aktiviteter, som klubberne finder relevante, modtages gerne.  

 

Årets hædersbevisninger 

Hvert år uddeler JTU nogle hædersbevisninger på generalforsamlingen.  

Nogle af priserne ligger i en fast ramme, men specielt for priserne for årets tennisklub i Jylland samt for JTU’s 

fortjenstnål gennemføres samme proces som i år. Det vil sige, at klubberne vil modtage en opfordring til dels 

at søge om at blive årets tennisklub og dels at indsende forslag til tildeling af fortjenstnålen. For tildeling af 

prisen som årets tennisklub vil der blive taget udgangspunkt i de kriterier, som DTF anvender: Rekruttering, 

fastholdelse og talentudvikling.  

Man kan se mere om hædersbevisningerne her: JTU - Jyllands Tennis Union - Hædersbevisninger 

 

https://www.jtu.dk/jtu/index.php/om-jtu/politik-og-historie/haedersbevisninger

