11. august 2016 - LE

REFERAT
Møde:

JTU bestyrelsesmøde

Dato:

Onsdag den 10. august 2016 kl. 19:00

Sted:

Idrætshøjskolen i Aarhus, Vejlby Centervej 53, 8240 Risskov

Deltagere:

Ann Hansen (AH), Dorte Klüwer (DK), Henning Damsgaard
(HD), Thomas Svendsen (TS), Dan Monrad (DM), Thomas
Jacobsen (TJ) og René Lynge (RL)
Medarbejdere: Lars Elkjær (LE)

Afbud:

Lene Steffensen (LS)

Kopi:

DTF samt www.jtu.dk

Dagsorden
1.

Valg af mødeleder og referent

2.

Opfølgning på bestyrelsesmødet den 9. maj 2016

3.

Siden sidst
a) Nyt fra udvalgene
i. Ungdomsudvalget
ii. JM-udvalget
iii. Tøsetennis
iv. Holdturneringsudvalget
v. Sponsorudvalget
b) Økonomi (HD)
c) DTF
i. Organisationen (RL)
ii. Klubudviklingsområdet (LE)
iii. Raw Milk (LE)
d) Bevæg-dig-for-livet (LE+RL)
e) Forretningsorden (AH)
f)

Appeludvalg (RL)

4.

Samarbejdet i bestyrelsen

5.

Kommende aktiviteter/begivenheder
a) Klubmøder efterår 2016 – tid, sted og indhold (LE)
b) JM Inde 2017, JM Ude 2017 – terminer og spillesteder
c) Andet?

6.

Evt.

Referat
Ad. 1

Valg af mødeleder og referent – velkommen til
RL – velkommen til
RL – mødeleder
LE – referent.

Ad. 2

Opfølgning på bestyrelsesmødet den 9. maj

ACTION
RL
LE
ACTION

Ingen kommentarer til referatet – opfølgning følger senere.

Ad. 3

Siden sidst

ACTION

Nyt fra udvalgene
Ungdomsudvalget:
Kontrakt for unionstræning skal underskrives.
Respons på fremsendt oplæg fra UU. Alle i bestyrelsen kommenterer
på oplæg inden den 1/9. Således her faktuelt den prioritering der
ligger rent økonomisk ift. det fremsendte forslag.
UU fremsender info til LE til brug for hjemmesiden.
DK fremsender kopi af kontrakt og spillertrup til LE.
Tynde årgange i de kommende år – talentarbejdet skal i fokus,
rekruttering/opsamling af nye spillere, etc.
Enighed om at der skal fokus på at skabe grundlag
DTF giver tilskud til udvalgte spillere – til træning til top-elite spillere.
LE ser det som oplagt at tage denne ”offensiv” med på efterårets
klubrunde – derudover der også gøres en offensiv og konkret indsats
ift. opbygning af et kartotek over U8 og U10 spillere.
JM-udvalget:
JM Inde er i planlægning. Se nedenfor.
En intention om at JM Udendørs kommer godt rundt i det jyske –
indendørs er det sværere at komme rundt, da man af logistiske
årsager har svært ved at komme rundt.
Tøsetennis:
AH har ikke lavet så mange Tøsetræf som hun har ønsket – hun har
haft travlt med en række andre opgaver. AH er involveret i QTennis,
hvor der er stiftende generalforsamling den 21/8. AH har et fint
samarbejde med QTennis med dette.
Der har været afholdt lidt arrangementer i Hadsten, Århus 1900,
derudover skal der være et i Nordborg her i efteråret.
Behov for Tøsetræf indendørs, fordi der er mange klubber, der ikke
har arrangementer indendørs eller andet. AH har dog ikke haft
overskud til at lave mange arrangementer i år – og vil gerne fortsætte
med dette, også med flere arrangementer i den kommende periode.
Skal vi udvide konceptet til at omfatte flere arrangementer? Skal vi
intensivere indsatsen? Kan vi få løftet konceptet ud på flere hænder
(skal der oprettes et udvalg til Tøsetræf?). En del af drøftelsen af den

RL
ALLE
UU
DK

samlede struktur.
Holdturneringsudvalget:
DM kommentar til HT-planlægningen. Der er juniorkampe der
kolliderer (mange kampe på anlægget samme dag) – derudover for
mange kampe samme dag. Der spilles 3 kampe samme dag.
En overvejelse om man kan kommunikere tidligere ift.
holdturneringen.
Markedsføring af holdturneringen – kan vi gøre noget anderledes? Det
er nødvendigt med en canvas på holdturneringen – ellers kommer vi
nok ikke udover rampen.
Hvad med ambassadører i JTU-regi?
Et punkt til kommende bestyrelsesmøde – et stort punkt. RL medtager
dette.
Hvordan får vi holdturneringen bredt ud til flere klubber? Målsætning
– aktivering af relevante personer i de 25-30 største jyske klubber.
Kontakt til alle igangværende holdkaptajner og trænere – opmærksom
på at holdturneringen fortsætter i 2017.
DK laver oplæg til udsendelse. Klubberne angribes således både efter
sæsonen, i forbindelse med indbydelsen samt i foråret inden
tilmeldingsfristen.
Kan man ansætte en person, der kan varetage en ”offensiv” overfor
klubberne. Der skal laves en kommunikationsplan.
LE fodrer TS med diverse oversigter, så der laves en større database
over relevante personer. LE får liste
LE medtager ”planen” på kommende regionsmøde runde.

RL

DK

LE
TS
LE

Sponsorudvalget:
RL orienterede om at en sponsor med henstand har betalt for såvel
2015 og 2016. Ellers intet nyt.
Opfølgningsmøder med HEAD kører løbende. RL og LE er tovholder på
opfølgningsmøderne med HEAD.
Rekruttering af sponsorer – ingen aktiv indsats/offensiv, da andre
områder er prioriteret.
Der er frit lejde til at potentielle emner kan blive foreslået.
Økonomi:
HD kommenterede kort. Der er enkelte udsving – i positiv retning. Det
ser ud til at året lander med et overskud på kr. 50.000 samlet set.
Budget for kommende år skal laves på kommende bestyrelsesmøde.
DK efterlyste en kontoplan for JTU løbende.
LS sidder med bogholderiet – der kan sendes kontoplan til hele
bestyrelsen løbende.
Bestyrelsen har brug for gennemsigtighed ift. at foretage de
nødvendige prioriteringer.
Egenkapital gør at der er råderum til gode ideer, men bestyrelsen vil
have mulighed for en anden ansvarlighed ift. en øget indsigt i
økonomien og dermed de samlede prioriteringer.
HD sørger for at saldobalance tilgår bestyrelsen i forbindelse med
kommende budgetplanlægning.
DTF:

DK
LS, HD

HD

Organisationen:
RL orienterede kort om DTF organisationen og de nødvendige
justeringer, der er foretaget. Der er ikke mulighed for at orientere
yderligere, end der allerede er sket. RL orienterede om forløbet samt
planerne fremadrettet.
Klubudviklingsområdet:
Kort orientering fra LE om DTF klubudviklingsområdet.
Raw Milk:
Kort orientering fra LE om nyt produkt til brug for analyse af
klubbernes medlemstilfredshed, etc.
Bevæg-dig-for-livet:
Kort status fra LE
Forretningsorden:
AH har allerede sendt dette ud inden seneste møde. Tilknyttet til
forretningsordenen vil det være oplagt at alle i bestyrelsen laver
”funktionsbeskrivelser” inden et kommende seminar. AH gensender
forretningsorden.
Appeludvalg:
JTU´s Appeludvalg har ikke nogle vedtægter. Dette er lavet af Jørgen
Torpe Kann i udkastform. RL har haft nogle input ift. dette. RL sender
rundt i hele bestyrelsen snarligt. Der er nogle links til regulering af
vores nuværende vedtægter, således at de også skal reguleres
efterfølgende. RL er tovholder på denne del.

Ad. 4

Samarbejdet i bestyrelsen

AH

RL

ACTION

RL redegjorde for sin opfattelse af tonen i bestyrelsen, der ikke har
været optimal siden seneste bestyrelsesmøde, faktisk ikke siden
nyvalget til bestyrelsen på generalforsamlingen. RL gav udtryk for at
det ikke var holdbart at fortsætte bestyrelsesarbejdet med afsæt i den
nuværende stemning samt måden at kommunikere på. Da 3 i
bestyrelsen ikke ønskede LE´deltagelse i dette punkt, så valgte
bestyrelsen at gennemgå punkt 5 og 6 inden LE forlod mødet.
Inden LE forlod mødet gav han dog udtryk for væsentligheden af at
man som medarbejder refererer til en bestyrelse i harmoni, hvilket
ikke er tilfældet i dag – samt at LE naturligvis til enhver tid refererer
til den siddende bestyrelse.

Ad. 5

Kommende aktiviteter og begivenheder
Klubmøder – efterår 2016:
Tid, sted og indhold
5/10 – Haderslev
6/10 – Aalborg
10/10 – Herning

ACTION

LE
LE
LE

11/10 – Århus (HEI)
Input til dagsorden kan sendes til LE.
JM Inde 2017:
Terminer og spillesteder
Forslag LE er lavet:
Dato:
Række:
6-8/1
U16/U18
13-15/1
U12
13-15/1
U14
13-15/1
Veteran
13-15/1
Senior
21/1
Finaler

LE
ALLE

Sted:
Skovbakken
Randers - OK
Kolding
Århus 1900 - OK
Skovbakken
Århus 1900 – OK

JM Ude 2017:
Terminer og spillesteder. Termin fra DTF er 29/5 til 11/6.
Andet:
DK input – samling mellem unioner. Der er et forslag om dato i spil –
6/11. Men denne er ikke bekræftet endnu. Men en god ide at gøre
dette. RL får dette bekræftet.

Ad. 6

Eventuelt
Intet.

Referent: Lars Elkjær

RL

ACTION

