
   
 

   

Åbent referat fra bestyrelsesmøde 10-02-2021 kl. 19-21.30 
 

Sted Online møde  

Deltagere 

 

David Servé, Charlotte Weiss, Frits Rasmussen, Orla Hoppe, Simon Dahl Verner, 

Louise Åstrøm og Erik Jan Petersen 

Fra sekretariatet Camilla Petersen  

Fra Vejle Johannes Park Skak  

Afbud Ingen  

 

Event forud for IFT-turnering i Vejle:  

JTU er blevet inviteret ind som partner i forbindelse med afholdelse af en ITF-turnering med base i Vejle 

Tennisklub. Det skal ses som en understøttelse af DTF’s mål om at afvikle flere ITF-futures for at sikre danske 

spillere en lettere ven ind i turneringsverdenen. Der er tale om et 3-årigt projekt.  

Johannes Park Skak fra Vejle Tennisklub deltog under dette punkt. Idéen er, at der det meste af sommeren 

skal være turneringer, træning og events for både juniorer og motionister rundt omkring i de jyske klubber, 

som leder op til selve ITF-turneringen sidst i ferien. I forbindelse med selve stævnet er der planer om at 

etablere noget festival-agtigt som f.eks. opstilling af en Padle-bane samt colour-tennis i hallen. Et tredje ben 

skal være noget mere socialt – f.eks. et stævne á là Club Lasanta. Der er kontakt til kommunerne i 

trekantsområdet for at undersøge muligheden for at støtte derfra.  

Der udspandt sig en længere drøftelse om økonomi, wildcards til danske spillere, rekruttering af boldbørn og 

eventuel afholdelse af prækvalifikationsturneringer i jyske klubber.  

Bestyrelsen besluttede, at JTU støtter med 20.000,- kr. under forudsætning af, at der faktisk afvikles noget 

for de mindre klubber samt at JTU får rådighed over et antal wildcards til kvalifikationsturneringen. JTU vil 

desuden gerne bidrage med at rekruttere boldbørn. 

 
DTF generalforsamling - Hvordan forholder JTU sig til de fremsatte forslag? 

Der er fremsat er række forslag til ændringer af vedtægterne på DTF’s generalforsamling. Bestyrelsen 

drøftede, hvordan JTU’s repræsentanter skal forholde sig til disse. 

 
JTU generalforsamling – Afholdelsesform  

I forhold til vedtægterne er det ikke muligt at afholde generalforsamlingen virtuelt. Det skal overvejes, om 

man kan ændre vedtægterne, så det fremover bliver muligt.  

Det er derfor nødvendigt, at vi afventer afholdelse af generalforsamling til det igen er muligt at mødes så 

mange.  

Der arbejdes videre med at udarbejde et forslag til ændring af vedtægterne. 

I forhold til Appeludvalget er Erik Segel på valg. Erik ønsker desværre ikke genvalg, hvorfor der skal findes en 

anden kandidat.  



   
 

   

 

Årets Tennisklub – og andre priser 

Der er indkommet fire forslag til årets tennisklub. Valget faldt på Stavtrup, der har gennemført et flot arbejde 

med udvikling af klubben. Samtlige forslag vil blive tilgængelige på JTU’s hjemmeside til inspiration for andre 

klubber. Bestyrelsen opfordrer til, at man går ind og læser disse.  

Der er indkommet to forslag om fortjenstnåle, som begge blev godkendt. De overrækkes senere, hvor 

navnene vil blive bekendtgjort. 

 

JTU fællestræning for juniorer udendørs 

JTU satser på at kunne gennemføre noget fællestræning for de næstbedste juniorer i udesæsonen svarende 

til den træning, der har været gennemført indendørs (så længe det kunne lade sig gøre). Konceptet bliver, at 

klubben, der stiller baner og træner til rådighed honoreres med 2.000,- kr. for en camp med 20-25 juniorer. 

Der vil desuden være en brugerbetaling på 150,- kr. pr. gang. Der forsøges afholdt 5 samlinger i løbet af 

sæsonen. Der sendes en invitationsskrivelse ud til klubberne. 

 

Næste møde: 
Tirsdag d. 27. april kl. 17.00  

 


