
 

 
 

 

 

   

 

 

Referat - Netværksmøde 

 

Tid: Torsdag, den 2. september 2021 kl. 18:30-21:00 

Sted: Dronninglund Tennis & Padel, Slotsgade 9, 9330 Dronninglund 

Tilstede: Brønderslev: Erik Ejsing 

BTI: Jette Pedersen 

Dronninglund: Karen Axen 

  Jørgen Nørgaard 

Hirtshals: Erik Jan Pedersen 

Hundelev: Annelise Amdal 

Skagen: Bente Lund 

Vrå: Jan Bæk Ilsø 

DGI Nordjylland: Thomas Munk 

DGI: Lars Elkjær 

JTU: Camilla Petersen 

Tovholder: Jan Bæk Ilsø 

Gæst: Michael Skytte Pedersen 

Afbud: Hjørring, Strandby-Elling-Nielstrup, Frederikshavn, Sindal 

Næste møde: Mandag den 7. marts 2021 i Hjørring 

 

 

 

Ad. 1: Velkomst og præsentation 

 Jan indledte med at byde velkommen. 

 

 

 



 

 
 

 

 

   

 

 

Ad. 2: Klubrunde – siden sidst 

 De tilstedeværende klubber gav en status for sæsonen og livet i klubberne. 

Flere af klubberne har oplevet udfordringer med at få afviklet holdkampe 

og udfordringer med kommunikation. 

Hirtshals har haft succes med at søge forskellige midler til aktiviteter bl.a. 

en stor sommerskole med slagbold, hvor der måtte lukkes ved 50 

deltagere. 

BTI har haft jubilæum og skiftet underlag på to baner. 

Dronninglund har oplevet øget medlemstal, næsten fordobling med 2 

padelbaner. 

Brønderslev forventer at have 2 padelbaner klar ca. 1.10. 

Skagen har en særdeles positiv økonomi, bl.a. grundet massiv udlejning af 

både padel og tennis henover sommeren. 

 

Ad. 3: Fremtidig struktur i netværket 

 Jan erkendte, at opgaven som tovholder var for uoverskuelig og derfor så 

han gerne, at klubberne tager mere ansvar for det praktiske arbejde. 

Der blev drøftet frem og tilbage med forskellige modeller uden der blev 

fastlagt en egentlig model. 

Under dette punkt drøftedes mere synlighed af netværkets aktiviteter og 

der laves i toppen af Facebooksiden ”Tennis i Vendsyssel” en løbende 

oversigt over forestående aktiviteter. Der blev også efterlyst en 

hjemmeside. 

 

Ad. 4: Info fra organisationerne ud fra et tema 

 Camilla informerede om, at frem for at sidde og informere om forskellige 

aktiviteter var der lavet en oversigt, som kan findes via dette link: 

 https://www.jtu.dk/jtu/index.php/klub/udvikling-og-bistand/klubnetvaerk  

 

https://www.jtu.dk/jtu/index.php/klub/udvikling-og-bistand/klubnetvaerk


 

 
 

 

 

   

 

 

Karen efterlyste information om hvad der kunne forventes i 2022 ifht. den 

varslede fælles kontingentmodel for DTF/JTU og DGI, herunder ifht. om 

klubbens mulighed for at kunne deltage i holdturnering igen. 

Alternativt må Dronninglund selv tage initiativ til en holdturnering såfremt 

netværket ikke gør det. 

Lars svarede, at der arbejdes på en model, men endnu var der ikke en 

udmelding fra organisationerne. 

Netværket enedes om, at rette henvendelse til DTF og DGI – Erik Jan laver 

udkast og rundsender inden det sendes til organisationerne. 

 

Ad. 5: Fællesprojekter 

 De gennemførte aktiviteter blev kort gennemgået: 

 - Tematræning i Dronninglund 

 - Damedouble i Dronninglund 

 - Tematræning i BTI 

Gennemgående for alle tre arrangementer har været at der har været 

meget få deltagere fra klubber udefra. 

Thomas foreslog, at der den kommende sæson i højere grad skulle 

fokuseres på, at der var aktiviteter med base i de enkelte klubber og der så 

kunne inviteres eksterne deltagere med såfremt der er plads. 

 

Ad. 6: Netværksaktiviteter 

 Hjørring har budt ind med ønske om at der bliver fokuseret på 

juniorfællestræning med henblik på at der kan laves fælles hold. 

Thomas kontakter Hjørring med henblik på at sammensætte et tilbud som 

snarest rundsendes til klubberne. 

Thomas kontakter endvidere Hjørring for at aftale tematræning og evt. 

spil-arrangementer. 

 



 

 
 

 

 

   

 

 

 

Ad. 7: Næste møde 

 Hjørring har tilbudt at være vært ved næste møde, som afholdes den 7. 

marts 2021 – Thomas koordinerer med Hjørring. 

 

Ad. 8: Eventuelt 

 Vi havde et hyggeligt møde og især kampene inkl. rafling var sjovt og er 

en god ide til noget socialt fællesskab. 

Jette meddeler efterfølgende at hun har bestilt en tavle, og den kan erhverves i                                             
I DGIs butik for kr. 210 + fragt. 

 

 


