Referat

Netværksmøde
Deltagere:

Skagen
Frederikshavn
Sindal
Hjørring
Hirtshals
Brønderslev
Dronninglund
DGI Tennis
DTF
Andre:

Bente Lund
Rene Jensen
Arne Vestergaard og Karsten Jakobsen
Astrid Karlsen
Jens Pedersen + Ib Gaardbo
Karen Jørgensen og Susanne Vittrup
Karen Axen
Jesper Munk
Lars Elkjær
Jørgen Nørgaard

Afbud:

Tovholder
JTU

Erik Jan Pedersen
Camilla Pedersen

Sted:

Frederikshavn Tennisklub
Jørgen Brøndlundsvej 24, 9900 Frederikshavn.

Tid:

Onsdag den 4. september 2019 kl. 19:00-21:45

Næste møde:

Søndag den 3. november 2019 kl. 10:00-15:30 i Hjørring

1.

Opfølgning på seneste møde
a.

Referat af seneste møde
Godkendt
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b.

Opfølgning på aktiviteter (TennisSjov, træningssamling)
TennisSjov:
Aflysning i Hirtshals, Dronninglund gennemført med få deltagere – Hjørring
gennemført med pænt antal deltagere. Forsøgt med at lave arrangement i
Frederikshavn i efteråret, men det har ikke været muligt at finde en
passende dato.
Træningssamling:
Aflyst grundet for få tilmeldinger fra både trænere og deltagere – konceptet
spændende og kunne have givet et godt udbytte for alle.
Det kan overvejet at gentage det på et senere tidspunkt.

2.

c.

Orientering fra JTU
Ekstraordinær generalforsamling den 18. september 2019 i Hørning –
klubberne opfordres til at deltage.
Klubberne drøftede det af Dronninglund Tennis fremsendte forslag til
ændret organisering og fokusering på det nære arbejde med afsæt i de
lokale aktiviteter. Flere klubber efterlyste synlighed fra JTU.

d.

Info fra DGI (Jesper)
Jesper informerede om den proces, som DGI Tennis pt. gennemgår og
dialogen med DTF omkring koordinering mv.

e.

Info fra DTF (Lars)
Lars informerede om bl.a. Davis Cup, og det forestående slutspil i DTF Cup.

Klubrunde
a.

Kort status på sæsonen fra hver klub
Frederikshavn
Positiv sæson med 10% medlemsstigning fra 80 til 88.
Rene kontaktede de, som ikke havde gentegnet
medlemskab, hvilket resulterede i flere gentegninger.
Vrå

Klubben har fået 22 nye medlemmer, som bl.a. er et
resultat af husstandsomdeling af postkort om TSD og
introforløb.
Klubben har brug for flere trænere og har bl.a. fået 38.000
fra Spar V-fonden til uddannelse af trænere.
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Skagen

11 nye medlemmer og positiv økonomi med øgede
indtægter på sponsorer, baneudlejning og Skaw Open.
Der mangler frivillige kræfter i Skagen, og Bente oplever,
at hun hænger på mange opgaver.
Hun er glad for at komme til netværksmøderne, hvor hun
får ny energi og inspiration, også selvom Skagen
Tennisklub deltager i mange af aktiviteterne.

Brønderslev

Klubben har haft en markant fremgang over de seneste år,
så årets fald/stagnation i medlemstal er ventet.
Der kommer fortsat nye medlemmer og der har været 2x
voksenintro og 1 x juniorintro.
Der er fortsat udfordringer med juniormedlemmer.
Klubbens spil-sammen-arrangementer er succesfulde.

BTI

Klubben har oplevet et fald i medlemstallet og er pt.
under 50 medlemmer. Til gengæld er der kommet flere
turistmedlemmer.
Der har været 4 x træning med Rasmus med god
tilslutning.

Hjørring

God sommer med bl.a. 2 camps. Der er kommet en del
nye spillere som deltager i introforløb.
Der er åbnet for mere gæstespil.
Der er kommet en ny bestyrelse, og der skal arbejdes med
bedre koordinering af klubbens mange aktiviteter.
Klubben har fællesspisning én gang om måneden.
Der er udfordringer med et faldende medlemstal.

Dronninglund

Klubben var sidste år blandt de 10 klubber med størst
fremgang og pt. ser det ud til at der er status quo og det
er tilfredsstillende.
Ca. halvdelen af klubbens medlemmer er damer, ¼ herrer
og ¼ ungdomsspillere.
Der har ikke været tilmeldt ungdomsspillere til
holdturnering, bl.a. grundet lange kørselsafstande.
Klubben tilbyder sommertennis med 3 timers tennis hver
mandag i sommerferien med god opbakning.
Klubben har været udfordret med den megen regn og
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baner, som har svært ved at håndtere de store
regnmængder.

b.

3.

Sindal

Sindal har indgået vækstaftale, men desværre har
udbyttet endnu ikke været positivt, idet der er faldende
medlemstal. Bl.a. kom ingen til TSD.
Klubben har tilknyttet Christoffer fra Hjørring som træner
og det fungerer rigtig godt.
Der er blevet stor interesse for Padel.
Klubben har god opbakning til det frivillige arbejde, som
klubben laver ifbm. bl.a. Dana Cup og Føtex personalefest.
Det er et samlingspunkt og giver et godt tilskud til
klubbens økonomi, som i øvrigt er solid.
Klubben har afholdt klubmesterskaber bl.a. med
inviterede spillere. Der blev spillet og hygget.

Hirtshals

Klubben er i gang med en positiv sæson, hvor der bl.a. er
positive udfordringer med (for) mange spillere til
pensionisttennis.
Positivt på medlemssiden samt på turistudlejning.
Erik har godt fat i børnene.
Klubben fik sidste år 250.000 kr. fra Spar Nord-fonden til
renovering af klubhus, så det har man brugt sidste vinter
på.
Pt. ingen klubmesterskaber, men der bliver en
afslutningsfest med spil inden spisning mv.

Hvilke erfaringer har klubberne med boldmaskine? (Brønderslev)
Vrå tilbød, at Brønderslev kunne låne og prøve deres boldmaskine.

Økonomisk status for TennisNetværk Nord
Regnskab for tilskud fra JTU og Hjørring Kommune fremlagt og der var ingen
indvendinger. Jørgen afslutter det sammen med Jens og Erik Jan.

4.

TennisNetværk Nords fremtidige virke, organisering og økonomi
Jørgen indledte med at følge op på de mails, som Erik Jan havde rundsendt,
herunder Eriks meddelelse om at stoppe som tovholder for netværket.
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Karen Axen roste Erik Jan for hans kæmpe indsats for netværket og netværkets
klubber, denne ros blev bakket op bordet rundt.
Netværket besluttede, at Jørgen overtog tovholderrollen efter Erik Jan.
Under dette punkt var der er god og konstruktiv debat, og der var enighed om at
netværket skal fortsættes og udvikles.
Der skal holdes fast i den gode udvikling, og der skal findes et fælles fundament og i
løbet af den kommende periode skal klubberne frem mod næste
møde/arrangement overveje, hvilke arrangementer, der med fordel kan laves i
netværket.
Netværket følger yderligere op på de tal mv. som Erik Jan havde fremsendt ifht.
klubbernes udvikling, herunder medlemstal på næste møde.
Også her drøftedes tankerne bag Dronninglunds forslag til tilpasset organisation og
Karen Axen motiverede det fremsendte forslag ifht. at få tennis tættere på klubberne
og større synlighed fra JTUs side. Samtidig vil forslaget kunne danne grundlag for et
bedre og mere udbytterigt samarbejde med DGIs landsdele til glæde for mere
tennis på banerne
Der var bred opbakning til tankerne bag forslaget.
Klubberne drøftede forskellige økonomiske modeller, herunder brugerbetaling,
”kontingent”, fondssøgning. Der blev ikke fastlagt en endelig model, men JTUs
ekstraordinære generalforsamling afventes.
Lars og Jesper lovede, at de ville støtte med dækning af transportomkostninger til
tovholderen i det omfang, det er nødvendigt således, at klubberne ikke skal tænke
på den udgift og tovholderen ikke har omkostninger til transport.

5.

Holdturnering
Dette punkt blev grundet det fremskredne tidspunkt kun perifert berørt.
Der er behov for koordinering ifht. niveau for at sikre mere jævnbyrdige kampe.

6.

Kommende aktiviteter
a.

Trænerkurser i oktober og november – KT1 og KT2
Der er pt. 5 tilmeldinger til KT1. Klubberne undersøger mulige emner og
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melder til Jørgen senest søndag den 8/9!
KT2 er der pt. kun én tilmelding!

6.

b.

Hvilke aktiviteter er der behov for?
Der blev ikke fastlagt nye aktiviteter for nuværende, men der afventes
udspil fra JTU/DGI vedr. minitennisstævner.

c.

Åbning af klubtræning i Hjørring Tennisklub vinter 2019/2020
Hvis nogen af jer har ungdomsspillere, som kunne have lyst til at træne
indendørs, er de velkommen til Hjørring i indendørs sæsonen, hvor klubben
vil åbne træningen.
Der trænes tirsdag og torsdag kl. 16-20.
Jørgen rundsender yderligere info om træning herunder økonomi.

Eventuelt, herunder næste møde
Næste møde afholdes i Hjørring i november, Hjørring TK kommer med en dato ifht.
disponibel hal. Trænernetværket inviteres med med henblik på i fællesskab at
sammensætte program og aktiviteter på banerne inden møde.

SIDSTE:
Næste møde bliver søndag den 3. november kl. 10:00-15:30
Foreløbigt program:

Kl. 10:00-12:00
Kl. 12:30-13:00
Kl. 13:00-15:30

Aktivitet på banerne
Frokost
Netværksmøde

Jørgen takkede for et godt og konstruktivt møde og en særlig tak til Rene for en
kæmpe indsats med grill og værtskab – TAK!

2019.09.06 / Jørgen Nørgaard

Referat af TNN-møde den 4. september 2019

Side 6 af 6

