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Brugervenlig kommunikation fra bestyrelsesmøderne
Bestyrelsen i JTU har brug for et meget struktureret, handlingsorienteret og formelt referat
som arbejdsredskab for bestyrelsen. Dette referat lægges på JTU's hjemmeside, så alle kan
orientere sig om, hvilke emner, der er blevet drøftet og besluttet på et givet bestyrelsesmøde.
Disse referater kan være noget indforståede for andre, end dem, der har deltaget i møderne.
Bestyrelsen har derfor besluttet, at der parallelt med, at det formelle referat fra
bestyrelsesmødet, lægges et mere læsevenligt koncentrat af relevante drøftelser og
beslutninger fra bestyrelsesmødet på JTU's hjemmeside. Formålet hermed er at give klubledere
og medlemmer mulighed for, på en lettilgængelig måde, at holde sig orienteret om bestyrelsens
arbejde.
Dette koncentrat er første forsøg på at opfylde dette formål. Bestyrelsen modtager gerne
kommentarer til dette initiativ - inkl. forslag til yderlig forbedring af kommunikationen. Du kan
skrive til næstformanden, Benjamin Ejlersen, på benjamin.ejlersen@hotmail.com, hvis du har
input.

Organisationsplan
Bestyrelsen har igangsat en drøftelse af, hvordan organisationsplanen for JTU skal se ud
fremadrettet, så den bedst muligt understøtter de initiativer og aktiviteter, som skal
gennemføres. Det er aftalt, at endeligt forslag til organisationsplan skal være færdig til næste
bestyrelsesmøde. Der arbejdes i den forbindelse på at inddrage flere frivillige i arbejdet i
diverse udvalg, så der bliver flere kræfter at trække på.

Unions- og regionstræning med henblik på Talentudvikling
Der er igangsat et arbejde med at styrke unionstræningen. Målet er, at flere juniorer skal have
tilbuddet, og at det skal være geografisk fordelt flere steder i Jylland.
Det er væsentligt for bestyrelsen, at det bliver synligt og gennemskueligt for klubber og spillere,
hvordan man kommer med på unionstræning. Hensigten er, at der skal være en ny struktur
for udendørs sæsonen 2017. Så snart de sidste brikker er på plads, vil der blive udsendt
information til klubberne herom, ligesom det vil fremgå af hjemmesiden.

Samarbejde mellem JTU og DGI
Bestyrelsen ønsker at arbejde videre med at styrke dette samarbejde til gavn for klubber og
spillere. Derfor afholdes der en fælles temadag, mellem JTU's bestyrelse og DGI Jylland, i løbet
af februar. For at styrke de organisatoriske ressourcer, er det aftalt at tilknytte praktikanter i
fællesskab mellem de to organisationer.

Holdturneringen
Der er igangsat et arbejde med at styrke holdturneringen fra udendørssæsonen 2017.
Hensigten er at gøre holdturneringen mere attraktiv for klubberne og spillerne, så forhåbentlig
flere hold ønsker at deltage. Der arbejdes bl.a. på en harmonisering af regelsættene for
turneringen, en klar struktur for op- og nedrykning, tilpasning af gruppestørrelser og meget
mere. Samtidig arbejdes der på at skabe mere brugervenlige systemer for klubledere og
holdkaptajner. På baggrund af erfaringerne fra sæson 2017, er det planen at optimere
holdturneringen yderligere til 2018.

Modernisering af vedtægter m.v.
Bestyrelsen har igangsat et arbejde med at gennemse vedtægterne for JTU. Jørgen Torpe Kann
har indvilliget i at komme med et udkast til JTU vedtægter og JTU Appeludvalgs-vedtægter. De
nuværende vedtægter er ændret gradvist af flere omgange, så der ikke er en klar
sammenhæng hele vejen igennem. Der har også vist sig at være nogle uklarheder om visse
procedurer. En samlet gennemgang skal rette op på dette.

Med venlig hilsen
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