
   
 

   

Åbent referat fra bestyrelsesmøde 27-04-2021 kl. 19-21.00 
 

Sted Online møde  

Deltagere 

 

David Servé, Charlotte Weiss, Frits Rasmussen, Orla Hoppe, Louise Åstrøm og Erik 

Jan Petersen 

Fra sekretariatet Camilla Petersen   

Afbud Simon Verner  

JTU’s Generalforsamling 2021 

Der er igen nogen usikkerhed om, hvor mange vi må være til indendørs generalforsamling.  

Pr. 6. maj er grænsen 25 personer, hvilket nok er i underkanten til at afholde GF. Pr. 21. maj er den på 50 

personer og pr. 11. juni 100. Det foreslås, at vi finder en dato efter den 21. maj - og hvis det er inden 11. juni, 

så beder vi folk tilmelde sig forinden, så vi sørger for at holde os under de 50 personer. 

Efter at have undersøgt mulighederne for bestyrelsesmedlemmerne, besluttes det, at generalforsamlingen 

afholdes den 21. juni 2021. 

Erik Jan Petersen meddeler, at han ikke ønsker at genopstille, hvorfor der skal findes en ny kandidat. Erik 

Segel har ligeledes meddelt, at han ikke genopstiller som medlem af appeludvalget, hvorfor der også skal 

findes en ny kandidat her. 

 
Status på ITF projekt i Vejle 

Vejle Tennisklub har indgået en aftale om at afholde en ITF-turnering. Bestyrelsen finder det ganske 

fantastisk, at det er lykkes at tiltrække en sådan turnering til Jylland. Som det er beskrevet i referatet fra 

sidste bestyrelsesmøde, er det hensigten fra arrangørernes side, at der skal afholdes nogle events rundt 

omkring i Jylland, hvor der kan kæmpes om wild-cards til kvalifikationsturneringen. Forventningen er, at alle 

spillere vil kunne deltage i de indledende events, men at arrangørerne selvfølgelig forventer, at det bliver en 

divisionsspiller, der vil få et wildcard. David oplyser endvidere, at arrangørerne har droppet at rekruttere 

boldbørn uden for lokalområdet, hvilket ellers var en del af det oprindelige koncept.  

Efter en længere drøftelse af konceptet, hvor det bl.a. blev drøftet om det vil føles relevant for en 

motionsspiller at deltage i de planlagte events, hvis der også deltager elitespillere, hvorvidt der vil være 

mulighed for fynske og sjællandske spillere at deltage i kampen om wildcards, samt hvordan man forholder 

sig til muligheden for at spillere fra en egn tilmelder sig events i en anden egn, hvor muligheden for at vinde 

vurderes større. Det drøftes endvidere, om man kan lave nogle traditionelle præ-kval stævner med henblik 

på at udtage nogle til kval-turneringen. Så kunne man evt. få to gode spillere til at komme til f.eks. Hjørring 

og spille deres præ-kval der og samtidig lave noget for motionsspillere. Det kunne være prisen for eliten for 

at kunne dyste om et wildcard til kval-turneringen. Man kunne så afslutte med noget stærk-svag spil, hvor 

vinderen af elitekampen spiller mod vinderen af den lokale motionsturnering. 

 

Efterfølgende er det blevet klart, at det ikke lader sig gøre, og at wildcards til ITF kvalifikationsturneringen i 

stedet gives til vinderne af JM Mesterrækkerne for henholdsvis dame- og herresingle. 

 
Kvindetennis-satsningen  

Som bekendt er det en af JTU’s satsning at udvikle kvindetennis i Jylland.  

Louise Åstrøm oplyste, at der ikke er afholdt nogle aktiviteter på grund af corona-situationen. 



   
 

   

  

Status for arbejdet med netværk 

Erik Jan oplyser, at der i øjeblikket sker en udvikling i retning af, at DGI-konsulenterne har taget teten i forhold 

til at skabe noget netværkssamarbejde inden for de enkelte kommuner. Det skal vi støtte op om. 

David mener, at vi har besluttet ikke at ville bruge en masse energi på netværkene. Vores satsningsområde 

er kvindetennis, samt at det er fint, at DGI som en del af aftalen om, at de står for klubudviklingssamarbejdet, 

står for netværksdelen. 

Bestyrelsen er enige om, at samarbejdet med DGI er blevet meget bedre, og at de er blevet mere 

opmærksomme på at nævne tilbuddene fra JTU og DTF og at koordinere indsatserne med JTU. 

På baggrund af drøftelsen besluttes det, at det er op til klubberne selv at holde liv i de netværk, der er 

kommet op at stå, men at JTU ikke har som mål at udvikle flere netværk, da det opfattes som del af DGI’s 

klubudviklingsportefølje. JTU vil stadig støtte klubber, der ønsker hjælp til netværk lokalt.  

Bestyrelsen er opmærksom på, at der i øjeblikket står noget andet på JTU’s hjemmeside, men at vi ikke 

ændrer det før den kommende generalforsamling, da det har været et stort ønske fra klubberne. 

Bestyrelsen opfordrer desuden til, at der fremadrettet arbejdes hen imod en fælles hjemmeside for JTU og 

DGI. 

 

 


