Indkaldelse
10. sep. 2015

Møde:

JTU bestyrelsesmøde

Dato:

Torsdag den 3. september 2015 kl. 18:00 – 21:30

Sted:

Idrætshøjskolen i Aarhus, Vejlby Centervej 53, 8240 Risskov

Deltagere:

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

Afbud:

Thomas Jacobsen

Kopi:

DTF samt WWW.jtu.dk

Dagsorden:
1.

Nyt fra udvalg og medlemmer:
*
*
*
*
*
*
*
*

v/Alle

JTU Regionsmøder – Agenda efterår 2015
DGI-JTU-DTF-DIF: Samarbejde
Tøsetennis
Ungdomsudvalget: Drøfte ny struktur unionstræning
Kommunikation/bredde
Økonomiområdet
JM-udvalget
Holdturnerings-udvalget

2.

Sponsor – Status

v/JS

3.

Nyt fra kontoret og konsulenten

v/LS+LE

4.

French Open Tur 2016 og Tyrkiet Tur 2016

v/JS

5.

Indsatsområde ”klub 60-10”

v/JS

6.

Kommende Davis Cup kamp

v/JS

7.

Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder

8.

Evt.

Kommende møder Kalender afstemmes vedr. Q4 2015 og Q1 2016.

Mvh John

Referat

Ad. 1

Nyt fra udvalg og medlemmer
JTU Regionsmøder – Agenda efterår 2015:
Udkast til Master for møderne er d.d. sendt til bestyrelsen.
JS fortalte om Jan Winthers indlæg og intention med deltagelse.
LTA foreslog opdeling af fremmødte deltagere, så der er mere tid til de

ACTION

enkelte delområder, for at det ikke skal virke for overfladisk og for at
sikre, at der kommer et brugbart output. JS tager input med til DTF
(Jan Winther). JS opfordrede til at JTU-folk motiverer klubfolk til at
møde op.
LE annoncerer også på Facebook med datoerne som en
appetitvækker. OK fra bestyrelsen til den fremsendte dagsorden. LE
udsender snarligt.
DGI-JTU-DTF-DIF Samarbejde:
”Bevæg-dig-for-livet” forløb med nogle udvalgte elementer –
Voksenintroduktion, Familietennis og Tennissportens Dag.
LE har deltaget i efterfølgende møde, hvor der blev aftalt overvejelser
om fælles juniorstævner, samarbejde om tennisrejser og et ønske fra
DGI om deltagelse i unioners juniorholdturnering. Status?
JS: Oplagt at samles om rejser. Vi har en French Open tur og en
Tyrkiet tur. Et samarbejde omkring dette suppleret med DGI´s
tennisrejser. Bestyrelsen er enig og aftalte at JS arbejder videre med
dette i dialog med DGI v/Mogens Spangenberg med deltagelse
ligeledes af LE i kommende møde.
LE: Foreslog at alle DGI klubber frit kan deltage i JTU´s
Juniorholdturnering. JS og LE fik mandat til at tage dette med i puljen.
LE: Foreslog at DGI og JTU arrangerer fælles stævner for juniorer.
JS og LE drøfter ligeledes dette med DGI/Mogens. Herudover tager JS
dette med retur til DTF´s bestyrelse til info og inspiration.
Tøsetennis:
Terminer vinter 2015-16?
Indledt dialog med Lotte Gundtoft – flere af All In Camps er aflyst
grundet manglende tilmeldinger. Sikkert af flere forskellige årsager.
Der har været afholdt et par Tøsetræf – i henholdsvis Skive og
Hirtshals. Et par stykker aflyst grundet manglende tilmeldinger –
Fjerritslev og Nordborg.
Påtænkte træf henover indendørs 2015-16:
Sønderborg, Skovbakken, Kolding + et par steder mere.
AH melder datoer og steder ind til LE, så de kan komme i kalender og
der kan reklameres på Facebook, etc..
Ungdomsudvalget:
Drøfte ny struktur unionstræning. JS og LB har drøftet en ny struktur
for unionstræning i JTU-regi. LS skitserede præmis for betingelser i
unionstræning henover de seneste år.
LB overvejer at lave en model, hvor JTU laver en aftale med en eller
flere klubber, med henblik på at udlicitere ”træningen” for JTU /
Unionstræning.
JS og LB skitserede en model, hvor der i kombination med
ovennævnte laves en form for ”Regionstræning” for et lag af spillere
lige under niveauet for unionstræningen. Formålet er at give særlig
attention på udvikling af de allerbedste og samtidig facilitere træning
for en større talentmasse end tilfældet er i dag. Endvidere er det
tanken at samle talenter i de regionale miljøer (ca. 100 spillere) i 4-5
regionale tennisklubber i Jylland. Med andre ord give flere spillere
muligheden for at ”blive set”. Dette skal være forankret hos nogle
forældre/klubledere, der kan tage sig af dette regionsvis. Dette skal
være brugerbetalt.

JS
JS
LE
LE

JS
LE
JS, LE
JS, LE

AH, LE

LB

JTU skal være garant for kvaliteten og sikre at der er dygtige trænere
til at varetage dette.
LB og JS fik mandat til at gå videre med dialog med Skovbakken
Tennis om placering af Unionstræning i en formel aftale med
Skovbakken. Samtidig skal vi/JTU finde 4-5 klubber som kan være
vært for regional-træningen. Forslag til byer: Esbjerg, Kolding, Ålborg,
Århus og evt. Herning.
Henvendelse fra Erik Hess-Olesen ift. en model, hvor Hess
brødrene deltager som en del af et JTU set-up. Således at de bliver
stillet til rådighed for udvalgt sparring, events og andet. JTU er meget
interesseret i at indlede et samarbejde, men der kan af budgetårsager
ikke tages beslutning om noget i denne forbindelse nu her, men JS og
LB tager en yderligere dialog med Erik Hess-Olesen om dette – der er
behov for lidt mere konkrete tal i forbindelse med dette, derudover en
konkretisering af potentielle opgaver/ydelser.
Oplagte muligheder: Indslag på generalforsamling, deltagelse i
unionstræning, deltagelse på ”Regionstræning”, etc..
Kommunikation/bredde:
Se under ”nyt fra konsulenten”.
JS foreslog af budgetmæssige årsager at vi indstiller samarbejdet med
MRD ift. Facebook – JS giver MRD besked om dette med virkning pr.
1/10. Facebook fortsætter men med en anden budgetmodel.
Økonomiområdet:
Vigende indtægter på flere områder – kontingentindtægter falder pga.
faldende medlemstal i vore medlemsklubber og samtidig falder vore
sponsorindtægter (HEAD som hovedsponsor) etc.. Der skal udvises
meget mådehold resten af året.
LTA og JS har dialog med LE om porteføljen, fordeling af opgaver,
herunder andel af DTF-opgaver. LTA og JS tager dialog med Sune
Alenkær ift. aftale om ny fordelingsnøgle mellem JTU og DTF vedr.
LE’s opgaverportefølje.
JM-udvalget:
Terminer for JM Indendørs?
JM Indendørs – januar måned.
Spillesteder:
LE laver udkast til spillesteder og afstemmer med LB ift. spillesteder.
U16+U18 – 2-3/1
U10+U12+U14+Senior – 8-10/1
Finaler – 16/1
Veteran – 29-31/1
Holdturnerings-udvalget:
Indbydelse til HT-inde er sendt ud til alle relevante personer. LS har
sendt det hele ud. LE annoncerer på hjemmeside og Facebook om
dette. Reglement er sendt ud ”i høring” til alle HT-ansvarlige,
hvorefter det reguleres. LS sørger for at det tilgår LE i endelig form.
Er ligeledes sendt til FTU.
Ad 2.

Sponsor status
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JS, LB
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Ad 3.

JS gav kort status. LS giver melding ift. aktuel status på økonomi.
JS har dialog med yderligere potentielle emner.
Aktivering af Sportmaster? JS og LE tager dialog med Coolsport på
kommende opfølgningsmøde den 7/9.

LS
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Nyt fra kontoret og konsulenten

ACTION

Nyt fra kontoret:
Betalingsmodul:
LE – kan der laves en smartere model, så vi ikke påfører klubberne en
stor byrde i forbindelse med betaling, ligeledes en arbejdsbyrde for
JTU klubledere, etc..
LS har forslag til dette, der gør det nemmere. Dette kan bruges i
forbindelse med JM Udendørs og JM Indendørs. Ok fra bestyrelsen til
at bruge dette som forsøg nu her. Ellers intet nyt.
Praktikant:
Henvendelse fra Frederik Hoffmann om praktik i JTU i perioden januar
til april (i henhold til mail). LE melder tilbage at JTU er positive og
afventer yderligere info. JTU tager møde med ham (LTA og LE)
JTU Fortjenstnål til en klub?:
Er dette muligt? LE foreslår i givet fald nål til en konkret klub med
fremgang på næsten 200 % alene i indeværende år. Det kan kun
gives til personer, men en god historie. JS tager det med på
kommende regionsmøde i Haderslev som et godt eksempel.

LS

LE
LTA, LE
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Unionstræning:
Se ovenfor.
U10 anbefalinger:
DTF har udsendt. Specifik omkring U10 (og yngre) må der ikke kåres
vindere, etc.. Dette konflikter med såvel JM, JM Play & Stay samt JM
Minitennis. Hvad er JTU´s holdning til dette?
JTU benytter sig fremadrettet anbefalinger fra DTF, men det
kommende JM Play & Stay køres som ”normalt”, da det har været
annonceret siden april måned.
JS rejser det principielle i at nogle unioner ikke følger DTF´s
anbefalinger.
U10 turnering ved JM indendørs – muligheder overvejes.
Kommende møder:
Afholdes fortsat på Idrætshøjskolen i Århus som udgangspunkt. LE
bestiller til kommende møder. Andre forslag er velkomne.
DTV – henvendelse:
LE har haft dialog med præsident for DTV – markedsføring af DTV i
det jyske i 2016, kombineret med en ”tour” med et par aktiviteter
udover DM Udendørs 2016 som afholdes i HEI. LE har mandat til at
tage videre dialog.
Ad 4.

French Open 2016, Tyrkiet 2016
Se punkt ovenfor. Det er tanken at der tages dialog med DGI ift.
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ACTION

Ad 5.

samarbejde omkring tennisrejser. JS og LE tager dialog.

JS, LE

Indsatsområde ”Klub 60-10”

ACTION

JS – en liste over de ”største klubber” som er vores kernekunder.
Møder med disse klubber ”1 til 1 møder”.
LE har lavet udkast til en række spørgsmål, der kan stilles til
kernekunder, samt liste over potentielle klubber. Er udsendt til
bestyrelsen d.d..
JS foreslog at møder med klubberne udskydes til efter nytår rent
budgetmæssigt (af hensyn til kørsel til LE).
LE argumenterede for at der kan tages dialog med nogle klubber i
efteråret, da alle klubber ikke kan klemmes ind i årsværk i perioden
januar til marts. Derudover ligger der allerede en række møder for
klubberne i foråret (klubmøder, generalforsamlinger, JM terminer). Så
timing er bedre her i oktober/november.
Bestyrelsen fastholdt at LE afventer møder indtil efter januar, alene af
økonomiske årsager.

Ad 6.

Kommende Davis Cup kamp
Billetter til bestyrelsen:
JS har haft dialog med Rasmus Nørby ift. billetter, der har lovet at
sørge for det nødvendige antal billetter. Der laves ingen JTU event
denne gang.
Facebook konkurrence:
4 partoutkort udtrækkes – er disse ”låst” allerede? JS tovholder.

LE

LE

ACTION
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JS

(Hvis Danmark taber, så skal de møde Sverige – kampen spilles på
hjemmebane)

Ad 7.

Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder
Regionsmøder:
14/9 – Haderslev – LTA, JS
16/9 – Aalborg – JS,
28/9 – Århus – JS, LTA,
29/9 – Holstebro – JS,
Øvrige aktiviteter:
12/9 – Randers - JM Play & Stay (LE kører dette)
18-20/9 – Odense – Davis Cup – diverse
Tøsetræf vinter 2015-15:
AH sender datoer og steder til LE, når disse foreligger.
Motionisttræf vinter 2015-16:
LE laver et overblik over mulige steder og datoer. Der bliver antageligt
3-4 træf henover indendørs.

Ad 8.

Eventuelt, herunder kommende møder
Kommende møder:
JTU BS møde mandag den 9/11 kl. 18.00 i Århus
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AH, LE
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ACTION
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LE tjekker lokale
Julefrokost:
Lørdag den 12/12
Der findes et ”billigt sted” – forslag sendes til JS senest 15/9.
Referent: Lars Elkjær
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