Referat af netværksmøde
Tid:

Torsdag, den 13. februar 2020 kl. 17:00-20:30

Sted:

Brønderslev Tennisklub, Hedelundsgade, 9700 Brønderslev

Tilstede: Brønderslev

Afbud:

Anette Aggerholm og Susanne Vittrup

BTI

Jette Pedersen

Dronninglund

Karen Axen

Frederikshavn

Rene Jensen

Hirtshals

Uffe Toft

Hjørring

Karen Møller

Sindal

Arne Vestergaard og Karsten Jacobsen

Skagen

Bente Lund

Vrå

Jan Bæk Ilsø

JTU

Camilla Petersen og Erik Jan Pedersen

DGI

Thomas Munk

Tovholder

Jørgen Nørgaard

Lindy Nielsen, Nielstrup
Jesper Munk, DGI
Lars Elkjær, DTF

Ad. 1:

Godkendelse af referat af seneste møde
Referat godkendt.

Ad. 2:

Siden sidst – kort nyt
A) Klubrunde
Karen, Dronninglund – tilmeldt tennissportens dag, 40 års jubilæum,
inviterer alle tidligere medlemmer gennem 40 år til eventet, med lidt
mad og lidt tennis. Information ligges på Facebook, spændende at se
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hvor mange som møder op. Afventer i forhold tilmeldinger til
turneringer, skal de med til JTU eller kan de lokale lave noget.
Bente, Skagen – bestyrelsesmøde i går aftes, de havde
medlemsfremgang sidste sæson, donationer fra festival og Skaw
Open. Bestyrelsen snakker om, der skal laves padel.
Karen, Hjørring – diskuterer mulighederne for padel, prøver at skabe
mere åbenhed til en tennisklub, hvordan får man det hele åbent, flere
spillere ind på anlægget.
Karsten og Arne, Sindal – Er ikke rigtig kommet i gang med
planlægning af udendørssæsonen endnu, men der spilles stadig
udendørs. De vil til at satse mere på Padel. Der skal laves et
medlemskab til padel og navnet skal måske ændres til Sindal Tennis
og Padel Center.
Uffe og Erik Jan, Hirtshals – Bestyrelsen er ikke konstitueret endnu,
da formanden gik af. De har afholdt generalforsamling, men der blev
ikke fundet en formand, så der er ikke snakket videre om
udendørssæsonen. De gør meget med tæppetennis, i de to indendørs
haller, i weekenderne. Gør et forsøg med bordtennis, badminton og
tennis, for at forsøge at holde aktivitetsniveauet oppe i vinterhalvåret.
Jette, BTI – Sker ikke så meget i vinterhalvåret, der er nogle stykker,
som spiller hele året ude.
Jan, Vrå – Sker heller ikke så meget, ligger i dvale. Skal være med til
tennissportens dag og laver noget voksen introforløb. Snakker om at
lave to padelbaner, som skal overdækkes. Der skal være mulighed for
at lave et tennis og padel medlemskab, og der skal også være
mulighed for kun et padel medlemskab. Der er 4 spillere, som skal på
trænerkursus, 2 på KT1 og 4 på KT 2.
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Rene, Frederikshavn – ligger også i dvale, snakker padel og forventer
at der står en bane klar til standerhejsning. Er blevet lavet vækstaftale
med DTF og har en sponsoraftale med Diadora. Der skal ikke være
bøvlet med at bruge banerne, men der er nøgle, da de ellers døjer
med, at der er mange, som spiller uden at betale.
Susanne og Anette, Brønderslev – Der har været gang i
vinteraktiviteterne, 35 spillere indendørs. Spiller på parketgulv.
Tænker meget hvordan man brander en tennisklub, hvor de er gået
sammen med en fra en floorball, som har kendskab til dette. Hvordan
får man flere spillere ind. De vil stadig gerne låne boldmaskinen fra
Vrå. Har en spiller, som skal på kursus.
B) JTU – Erik Jan
Turbulent periode, med to GF på et år. Det, som har været svært for
JTU, har været DTF, som har gjort at samarbejdet har været rigtig
dårligt, og det har kostet et par formænd. Der er nu samlet en
bestyrelse, men det har været en udfordring at få en repræsentant til
DTF. Bestyrelsen er endelig fuldtallig. Netværkene, som blev lavet for
3-4 år siden, har fungeret meget forskelligt. Dronninglund har lavet et
forslag om at lave netværkene om, så de ligger indenfor DGIs
landsdelene og dermed giver bedre mulighed for lokalt samarbejde.
JTU har indbudt til 4 klubmøder, hvor der blev et møde aflyst.
Debatterne fra møderne skal være med til at gøre afsæt for, hvad
JTUs strategi skal gøre fremadrettet. Klubberne er trætte af dobbelt
udbud, derfor skal det koordineres centralt. Der er i bestyrelsen
snakket om at lave nogle interessenetværk i stedet for at lave dem ud
fra geografi, fx kunne en interesse være kvindetennis. Der fokuseres
ikke så meget på geografien, men mere indenfor interesse, så man
kun går til de møder, som interesserer en.
C) DTF - Jørgen
Nationalt tennisseminar har været afholdt, med stor succes med 125
personer, dog meget begrænset tilmelding fra Nordjylland. Ellers gjort
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et forsøg på at lave billig overnatning. Der blev givet udtryk for at
udfordringen også lå i det relativt lange rejsetid.
Stor tilslutning til DTF Cup indendørs som afholdes i Marienlyst
Centret, i Odense, 44 hold tilmeldt ud af 48 mulige hold.
D) DGI - Thomas
Arbejder henimod at lave et nyt logo, som viser alle organisationerne
er klar til samarbejde, vi er tennis. Når vi ikke laver konkurrence på
aktiviteterne, så får vi flere med. Lavet et samarbejde på
skumtennisstævner i hele Jylland. DGI og JTU laver samarbejde i
Junior tour og håber på god opbakning. DGI og JTU arbejder henimod
at lave en holdturnering for motionister, et nord og et syd for fjorden.
DGI og DTF er gået sammen om at lave kursus. Sommerskoler skal
koordineres.
Thomas fremhævede det gode og konstruktive samarbejde med
Camilla og var glad for udviklingen, som nu var med til at skabe bedre
arrangementer med flere deltagere.

Ad. 3:

Fastlæggelse af aktivitetsprogram for TNN
Et lokalt banepasningskursus (grusbaner) i Sindal med rundstykker
og kaffe. 14. marts kl. 9.30-12.00 – Tovholder er Arne og Erik Jan.
Jørgen laver indbydelse og tilmeldinger til ham. Husk ketcher
Tversted - Træf for begyndere, blandet – søndag i maj
Jette vender tilbage med dato.
Dametræf 40+ singlekampe – Dronninglund/Brønderslev, niveau,
6/6 Brønderslev, 27/6 Dronninglund, 22/8 ? (Brønderslev)
Tematræning BTI 14 juni, 23/8 Vrå
Jørgen laver undersøger muligheder for trænere og laver
indbydelse sammen med Jan og Jette.
Trænerkursus KT1 og KT2
Der er stadig ledige pladser – Erik Jan og Uffe giver tilbagemelding
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på evt. yderligere Hirtshals-deltagere.
Vrå afholder Facebook-workshop (i samarbejde med Bevæg dig for
livet), omkring tennissportens dag, hvilke værktøjer kan Facebook
bruges til at reklamere for aktiviteter eller generelt, hvordan man
kan bruge Facebook i forhold til ens egen forening. Det afholdes
11. marts i Idrætscenter Vendsyssel kl. 18-21.
Indbydelse følger snarest.
Trænernetværksarrangement den 15. maj kl. 16:30-21:00 i Sindal.
Jørgen organiserer.

Ad. 4:

Lokal holdturnering – hvem, hvad og hvordan!
Erik Jan præsenterede den fleksible holdturnering ude 2020 - 4
personer, hvor der kun spilles 4 doubler, rene herre og dame, mix. Alle
rækkerne oprettes for tilmelding, og så ser vi, hvor mange tilmeldinger
der er i de enkelte rækker.
Niveauet og alderen skal være klart, derfor opstartsmøde d. 6. maj i
Hjørring, kl. 17-21 – tennis fra kl. 17-19 og 19-21 møde

Ad. 5:

Økonomi og styring
Ansøgning til tilskud til JTU eller DGI i forhold de planlagte aktiviteter,
så man kan prøve at holde deltagergebyret nede.
Jørgen laver ansøgning.
Ifht. administration af tilskud kontakter Jørgen Astrid, Hjørring TK,
alternativt er Sindal behjælpelig.

Ad. 6:

Eventuelt, herunder næste møde
Skoletennis
– Vi er tennis, mere end 220 der er en del af denne facebookside.
DGI har 3-4 trænere, som kan lave skoletennis i Nordjylland. Hjørring
kommune kan måske være med til at støtte med penge til skoletennis.
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For at få flere medlemmer i klubberne kunne det være en ide at få fat i
familierne med små børn, for hvis forældrene begynder at spille, vil der
automatisk komme flere børn til.
Næste møde:
Torsdag den 17. september i Vrå Tennisklub kl 17-20
Jørgen sluttede af med at takke for et godt og konstruktivt møde og takkede
Brønderslev for et godt værtskab.

2020.02.14
Referat: Camilla og Jørgen
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