Referat
4. maj 2014

Møde:

JTU bestyrelsesmøde

Dato:

Torsdag den 1. maj 2014 kl. 18:00 – 22:00

Sted:

HD Design, Viby

Deltagere:

Ann Hansen, Henning Damsgaard, Thomas Jacobsen, Laura
Biagiotti, Lone Tørnes Andersen, John Sloth
Medarbejdere: Lars Elkjær

Afbud:

Lene Steffensen (Aftalt på forhånd)

Kopi:

DTF samt WWW.jtu.dk

Dagsorden:
1.

Nyt fra udvalg og medlemmer:
* Tøsetennis
* Ungdomsudvalget
* Kommunikation/bredde
* Økonomiområdet
* JM-udvalget
* Holdturnerings-udvalget

v/Alle

2.

Nyt fra konsulenten og kontoret

v/LE+JS

3.

DGI contra JTU/DTF samarbejde?

v/Alle

4.

Nyt fra formanden

v/JS

5.

Info fra DTF Klubudviklings-området til JTU best.

v/LE

6.

Sponsor

v/JS

7.

Medlemsudvikling jf. nyligt off. DIF-medlemstal

v/Alle

8.

Aktivitetskonsulent - Opgavefordeling JTU/DTF

Lukket punkt

9.

Evt.

Kommende møder Kalender afstemmes vedr. Q3 og evt. Q4 2014.

Mvh John

Ad. 1

Nyt fra udvalg og medlemmer
Tøsetennis:
Hadsten den 10/5 – fuldt booket. Pia (Hadsten) kører det.
Fjerritslev den 11/5 – ”uofficielt” Tøsetræf – Aalborg har damedouble
stævne samme dag. Aalborg kan måske indgå som officielt Tøsetræf
(stævne) fremover.
Ungdomsudvalget:
LB orienterede kort om unionstræning. Fællestur til SEB Finalen er ved

ACTION

at blive arrangeret – 4 forældre tager med som ledere, Adam JuelBlicher deltager ligeledes. JTU har 35 deltagere. LB sørger for at der
bliver taget nogle billeder i forbindelse med denne landsfinale.
Adam Juel-Blicher har opsagt sin stilling som unionstræner. UU holder
snarligt møde om hvordan det fremtidige set-up skal være. Adam
fortsætter indtil sommerferien, hvis der ikke findes en anden løsning.
Der overvejes en løsning hvor de store klubbers trænere bliver
involveret. Dette kunne evt. kombineres med en eller anden form for
”følordning”. LB – hvad er kravene til en unionstræner? Skal man
skitsere dette? Måske skal DTF inddrages i forbindelse med
udtagelsestræning?
Møde med turnerings arrangerende klubber – LB og LE holder et møde
den 26/5 med udvalgte kontaktpersoner.
LB kontakter Lene ift. antal tilmeldte juniorhold efter sidste frist for
tilmelding for at se om der er ”tynde områder”.
Kommunikation/bredde:
LE udleverede status på forskellige områder (se nedenfor)
LE udleverede liste på kommende møder, events, etc. (se nedenfor)
Økonomiområdet:
Kontingent opkrævninger er snart på vej ud. HD ændrer lidt på tekst i
forbindelse med kontingentopkrævning. HD holder opfølgningsmøder
med Lene. Møde afholdt i marts.
JM-udvalget:
Distribution til resterende klubber blev fordelt ift. plakater, flyers, etc..
Distribution af JS, AH, LB, LTA, LE. Alle større klubber har dermed
fået. Der er afholdt en del planlægnings møder med Skovbakken og
Århus 1900. Nu skal der detailplanlægges.
Både en del tilmeldte via Onlinetilmelding. En del ”trafik” på Facebook
siden (p.t. 127 ”likes”). Konkurrencer i forbindelse med Facebook.
Asger Hess er hyret ind til at lave diverse på Facebook siden.
Oplagt ”løftestang” til dialog med potentielle sponsorer.
Facebook mediet kan måske bruges endnu mere aktivt fremover? JTU
overvejer dette.
LE nævnte at alt omkring medaljer, bolde, ledertøj skal være på plads
i god tid. JS er tovholder på tøj, LTA tovholder på bolde og medaljer.
Holdturneringsudvalget:
JS orienterede kort om HT-udvalget. Der holdes møde i den
kommende uge. LS har meldt afbud. LS laver opgørelse over hold –
fordelt på kategorier – så vi kan se på udviklingen indenfor dette
område. JS beder Lene sende reminder til holdledere fra sidste år.
Ad 2.

Nyt fra konsulenten og kontoret
LE har orienteret – se ovenfor.

Ad 3.

AJB
LB
UU

LB+LE
LB
LE
LE
HD
HD

ALLE

LE
JS+LTA
LS
JS+LS
ACTION
LE

DGI contra JTU/DTF – samarbejde?

ACTION

Bilag fremsendt fra Hadsten/Silkeborg – udsendt med dagsorden
inden mødet.
JS redegjorde for drøftelser på politisk plan (DTF) omkring DIF og
DGI. LE laver udkast til svar ud fra drøftelsen som JS fremsender.

LE+JS

Ad 4.

Nyt fra formanden
DIF dialog: DTF bestyrelsen havde besøg af DIF formand, Niels
Nygaard. Blandt andet drøftede man visionen for ”idræt i Danmark”.
Vision 25-50-75. Se dette link: http://www.dif.dk/da/nyt/difnyheder/2013/november/091113_vision_25-50-75
Match fixing blev drøftet.
Medlemstal – er på som særskilt punkt.
DM Slutspil for Veteraner – der har været en ansøgning fremme til
DTF bestyrelsen omkring slutspil. Et afslag, men JTU ser en mulighed
for at deltagende hold i slutspillet betaler en andel i gebyr for at være
med. JS giver en melding til Sune om denne model.
Sponsorudvalg i DTF: JS er gået med i dette. Sponsoroplæg fra DTF er
lavet. JS sender dette til bestyrelsen.
Hvad med SEB udløb på sponsorat – hvad med landsfinalen til 2015?
JS undersøger.
Vedtægtsudvalg i DTF: JS er gået med i dette.
Davis Cup – oprykningskamp:
Danmark – Moldova 12.-14. september. Det drøftes hvor det skal
holdes henne. Der er flere klubber i spil til dette. En jysk klub er inde
som en mulighed.

Ad 5.

Info fra DTF Klubudviklingsområdet til JTU´s bestyrelse
LE havde lavet status. Se nedenfor.
Punkt udsat til kommende møde.
LE orienterede kort om ”logbog” der kan danne fundament for en
bedre orientering på dette område.
Områder ift. DTF Klubudvikling:
Søren Christens – KU konsulent, Lorenz Sønderby – DIF projektleder,
Dorthe Bonefeldt – koordinator, Martin Erlandsen – studie
medarbejder, Lars Elkjær – KU tovholder
Voksenintroduktion – DB, ME
Tennissportens Dag - ME
Sommerskoler – DB
Skoletennis – SC (og klubkonsulenter)
Nationalt Seminar – SC
Klubudviklingsforløb – SC (og klubkonsulenter)
DTF Inspirationsbesøg – SC (og klubkonsulenter)
DTF Cup – Torben Hocksdahl
Beach Tennis – nyt tiltag – Palle Støving
Klubkonsulenter – Jylland (Torben Hocksdahl, Pelle Lindahl, Frits
Rasmussen, Troels Klausen)
DIF projekt – Moderklub og Vidensbank - LS
Internt redskab – logbog – LS og ME
Interne opgaver: Budget, orientering til stab/Sune/DTF bestyrelse,
orientering til unioners bestyrelse, KU afdelingsmøder, Stabsmøder,
opdatering klubkonsulenter, konsulenttræf DTF konsulenter,
konsulenttræf DIF regi, etc. - LE

Ad 6.

Sponsor
JS orienterede om diverse ift. sponsorer.
Nærmere opfølgning finder sted i nær fremtid.

ACTION

JS
JS
JS
JS
JS

ACTION
LE

ACTION
JS

Ad 7.

Medlemsudvikling jf. offentliggjorte DIF tal

ACTION

JS redegjorde for medlemstallets udvikling.
JS viste brochure fra HEI – velkomstbrochure.
Medlemstal og udvikling i disse samt eventuel indsats i den
forbindelse bliver drøftet på kommende bestyrelsesmøde.
Ad 8.

Aktivitetskonsulent – opgavefordeling JTU/DTF (lukket punkt)

ACTION

Lukket punkt udenfor referat.
Ad 9.

Eventuelt
Kommende møder:
3/6 – kommende møder aftales der. LE kontaktes telefonisk på
mødet, så kommende møder passer ind.
Kommende JTU aktiviteter: (LE har lavet liste)
3/5
Tennissportens Dag – LE diverse
6/5
Herning-Standerhejsning, Fortjenstnål Jakob Erikstrup,AH
10/5
Tøsetræf – Hadsten - AH
11/5
Tøsetræf – Fjerritslev - AH
11/5
Jubilæum – Ribe – Fortjenstnål Frits Rasmussen - LB
17/5
JTU Motionisttræf i Randers / Aalborg / Kolding - LE
18/5
JM Play & Stay – Randers - LE
25/5
Beach Tennis stævne i Tversted - LE
29/5 – 1/6 JM Senior, Junior, Veteran – Århus og Kolding (finaler for
junior og senior) - ALLE
9/6
JTU Motionisttræf i Randers / Aalborg / Kolding - LE
19/6-22/6 Rosmalen tur - LE
9/7-10/7
Sommercamp Tversted - LE
16/8-17/8 Beach Tennis DM i Randers - LE
30/8-31/8 Slutspil JTU Hold – Senior, Mix, Junior
31/8
Tøsetræf – HEI - AH
6/9-7/9
Slutspil Veteraner (DH)
17/9
Regionsmøde Aalborg - LE
29/9
Regionsmøde Haderslev - LE
1/10
Regionsmøde Århus - LE
3/10-10/10 Tyrkiet Camp - LE
20/10
Regionsmøde Holstebro - LE
?
Bestyrelsesmøder - JTU

ACTION
LE
LE
AH
AH
AH
LB
LE
LE
LE
ALLE
LE
LE
LE
LE
HT-udv.
AH
LE
LE
LE
LE
LE
ALLE

Status fra Lars i forbindelse med mødet:
JM Play & Stay:
Afvikles den 18/5. P.t. ca. 50 tilmeldte. Afvikles i Randers.
JM Veteraner:
Afvikler sammen med frivillige JM for veteraner i ALTS ultimo maj. JS ønsker at der til næste
år kigges på gebyr/kontingentstruktur for deltagelse i individuelt JM for veteraner.
JTU Nyhedsbrev:
Næste version sendes den 2. maj. Primært med fokus på tilmelding til JM Senior, Junior og
Veteran. Derudover lidt om DTF Cup, Tennissportens Dag, etc..
Hjemmeside – diverse:
Opdatering, nyheder, etc..
Motionisttræf:
3-4 stk. planlægges i løbet af udendørs sæsonen. Aalborg, Randers, Kolding + 1 mere evt.

Tøsetræf:
Ann har gang i flere træf – Hadsten, Fjerritslev, HEI, etc..
Møde med Turneringsarrangører – JTU:
Se udkast til mødeindkaldelse – møde afholdes den 26/5 i Århus (se udkast til mødet)
Beach Tennis – Tour:
Nærmere info via DTF – Tversted holder stævne den 25/5. DM i Beach Tennis ser ud til at blive
i Randers i august måned.
Sommercamp Tversted:
Afholdes for ”familier” i uge 28. 2 dage i juli måned. Arrangement vil som minimum balancere
– muligvis endda give et overskud. Men det kunne godt være en satsning fra Breddeområdet.
Ambassadørbesøg:
Foreløbig er omkring 15 besøg aftalt. En blanding af nye og ”gengangere”.
Besøg afvikles primært i maj, juni.
Rosmalen tur:
Det er indtil videre landet på 15 deltagere. Det bliver ikke en udgift for JTU, snarere en
indtægt – men endelig ”budget” er ikke helt på plads endnu.
Interne opgaver:
Diverse sponsor, medaljer og andet (JM arrangementer), bestyrelsesmøde, opfølgningsmøde
med Lone, UU møde med Laura (JM P&S), gennemlæse reglement ift. HT, puljeinddelinger ift.
HT, etc..
DTF opgaver:
KU-afdelingsmøde, DTF Stabsmøde, møde m/SLTU bestyrelsen, løbende dialog med
klubkonsulenter, KU-afdelings medarbejdere, etc.. DIF-projekt, Beach Tennis, etc.

Referent: Lars Elkjær

