Referat
25. marts 2014

Møde:

JTU bestyrelsesmøde

Dato:

Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 18:00 – 21:30

Sted:

DG Form, Holmstrupgaardsvej 252, 8210 Århus V

Deltagere:

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

Afbud:

Ingen

Kopi:

DTF

Dagsorden:
1.

Præsentationsrunde – bordet rundt - kort opdatering fra udvalg

v/Alle

2.

Opsamling på JTU generalforsamling den 4/3

v/Alle

3.

Konstituere ny bestyrelse

v/Alle

4.

Generel drøftelse JM (Junior, senior, veteran, minitennis samt P&S) v/Alle

5.

DTF Generalforsamling

v/JS

6.

Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder

v/JS

7.

Evt.

Kommende møder: Kalender afstemmes og datoer 2014 fastlægges.
M.v.h. John
Ad. 1

Præsentationsrunde – bordet rundt - opdatering fra udvalg
JS bød velkommen til nye ansigter. Ønskede tillykke med genvalg til
eksisterende medlemmer, etc.. Dagsorden sendt ud i god tid inden
mødet. Opfordring til at man fremadrettet fremsender input til
dagsorden. En kort præsentationsrunde blandt ”gamle” og ”nye”. Kort
opdatering fra udvalg:
JM-udvalget:
Se nedenfor – separat punkt.
Økonomi:
HD orienterede om en udfordring med budgettet. Der mangler kr.
50.000,- da tilskud til LE fra DTF delvist er faldet bort. Dette har de
foregående år været højere grundet et DIF projekt. Bestyrelsen kører
dog videre med det trykte budget, da der har vist sig at være flere
afvigelser henover tidligere år.
Sponsorer:
TJ spurgte til sponsorer. TJ har haft dialog på vegne af Hobro
Tennisklub med et firma, der er positive overfor JTU. De kunne være
interesserede i at lave et samarbejde. TJ og JS følger evt. denne til
dørs.
Holdturneringsudvalget:

ACTION

ALLE

TJ+JS

Ad 2.

LS orienterede om nyt fra HT-udvalget. En stor udfordring bliver at
der kommer til at mangle jyske damehold – DTF har taget en del hold
op til divisionsturneringen. Men det giver nogle udfordringer for JTU,
da der kommer til at mangle hold. Så udover at vi mangler hold, så er
der også tale om et større puslespil for at fylde puljerne op.
En udfordring er at de jyske damehold ikke vil op i divisionen, da de
ikke kan/vil stille med 3 personer i dametennis. Derudover har flere
jyske hold ytret sig om at betalingen bliver markant højere – gebyr for
deltagelse, licens, krav om referee, etc..
Antal veteranhold er også faldet, der mangler tilslutning. Dette får
også konsekvens ift. geografi i puljerne.
Tøsetennis:
AH orienterede kort om status. Der er aftalt træf i Skovbakken,
Hadsten, HEI. AH følger dette til dørs.
Kommunikation og bredde:
Hjemmeside opdateret ift. generalforsamling – der skal dog lige
”arbejdsområder” på de enkelte poster.
LE har lavet status og oversigt over aktiviteter og tiltag lige p.t..
Medsendes referat som bilag til referat fra bestyrelsesmødet. LE
orienterede om planer om en ”logbog” for alle DTF klubberne.
JS – vil gerne have en opdatering fra DTF klubudvikling omkring
hvilke klubber DTF arbejder med ift. Klubudviklingsforløb. LE giver
dette videre.
Ungdomsudvalget:
Sidste nyt: Adam har kørt udtagelsestræning i januar i Skovbakken og
Kolding. For U9 og U11 spillere. Alt er foretaget i henhold til ATK
principperne. Mark Frøslev har gang i U13 træningen. Der er 38
spillere med til unionstræningen.
Adam tager med til SEB Landsfinalen i Slagelse som træner.
Overvejelser omkring en weekendtur for de lidt ældre – en slags
”opsamling” for nogle af dem der har været til unionstræning, således
skabes sammenhold for de lidt ”ældre” der ikke længere er en del af
unionstræningen. Det kunne være til Rønbjerg Feriecenter – Days. TJ
har kontakt til dette center – det kunne være en oplagt mulighed.
Der er skruet op for antallet af samlinger og træningspas ift.
unionstræningen.
Planer om en ”breddecamp” inden sommerferien – så en ”camp” for
gruppen der ligger under unionstræning.
JS undersøger ift. DTF tilskud (både for 2013, 2014) – der har været
et tilskud på kr. 20.000 årligt til andre unioner.

DTF-KU
LE

Opsamling på JTU generalforsamling den 4/3

ACTION

JS – opsamling på JTU´s generalforsamling.
Vi kunne godt ønske flere deltagere.
Fint med ”eksterne indlæg” som supplement til den officielle del af
generalforsamlingen.
LE spurgte til om GF 2015 skal være i Randers igen næste år?
Bestyrelsen overvejer at flytte arrangementet ud af Randers – måske
vil det være god stil at overveje at lave GF et andet sted, fx i Århus.
KRIFA kunne være en mulighed – TJ undersøger mulighederne. Hotel
Marselis en anden mulighed – JS undersøger. LTA har også nogle
muligheder hun vil undersøge. LE sender mail til TJ, JS og LTA
angående set-up for GF.

AH

LE

Adam

(TJ)

JS

LE
TJ
JS, LTA
LE

Ad 3.

Ad 4.

Konstituere ny bestyrelse

ACTION

Formand - JS
Kasserer – HD
Tøsetennis - AH
JM Senior – TJ tovholder (JS med)
JM Junior – LTA tovholder (JS, LB, TJ med)
Bredde og kommunikation – LTA
Holdturnering - JS
Sekretariat – HD har opfølgning med LS
Næstformand – LTA er valgt som næstformand
Minitennis og Play & Stay – LB, LE
UU – LB (herunder Unionstræning, SEB Unionsrunden)
Sponsorer – JS og TJ
LE opdaterer hjemmesiden med alt ovenstående.

JS
HD
AH
TJ
LTA
LTA
JS
HD
LTA
LB, LE
LB
JS, TJ
LE

Generel drøftelse JM (Junior, senior, veteran, minitennis samt
P&S)

ACTION

JM-udvalget:
JM senior – Skovbakken
JM junior – Århus 1900
JM veteran – ALTS
JM Play & Stay – Randers
Finaler Senior og Junior – Kolding
Terminer: Indledende runder – 29/5-1/6 (evt. finaler lørdag den 7/6)
Der drøftes forskellige muligheder:
Players Evening, senere Sign in til doubler, Mix rækker, etc.. Alle
muligheder er åbne.
Overvejer pressemuligheder ift. at det hele er samlet i Århus.
JS har drøftet muligheden for omtale med MRD, der gerne vil hjælpe
med assistance til udvalgte opgaver i denne sammenhæng.
JS opfordrede til at alle i bestyrelsen kigger i kalender, så man kan
give et nap ift. at løfte dette arrangement i fællesskab.
Ad 5.

DTF Generalforsamling
JS redegjorde for nogle foreslåede ændringer ift. DTF´s
generalforsamling.
En del af de foreslåede elementer har JTU allerede implementeret
fuldt ud. Dog mangler vi ”Code of Conduct” samt forretningsorden.
Inden næste bestyrelsesmøde kigger vi på begge dele og drøfter dette
punkt videre.
I forhold til mål drøftede man muligheden for at blive endnu mere
”konkrete” ift. mål på de enkelte delområder.
Enighed om at JTU´s bestyrelse stemmer for vedtægtsændringerne i
DTF regi.
Hvis der bliver tale om valg af personer til DTF´s bestyrelse, opfordrer
JTU´s bestyrelse til en pause efter præsentationen. JS afstemmer
dette med Sune før DTF´s generalforsamling.

Ad 6.

Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder
Nyt punkt som fast del af dagsorden fremover. Det er vigtigt at

JS, MRD
ALLE

ACTION

ALLE

ALLE
JS

ACTION

bestyrelsen fortsat viser sig til forskellige events og arrangementer i
de jyske tennisklubber og at vi koordinerer denne repræsentation
internt. LE udarbejder fremover ifm. bestyrelsesmøder liste over de
kommende måneders kendte aktiviteter som bestyrelsesmedlemmerne kan deltage i. Det enkelte JTU bestyrelsesmedlem
sender herefter hurtigst muligt sit tilsagn om deltagelse til LE som
samler og organiserer dette på samme måde som ved planlægning og
afholdelse af klubmøderne.
Kommende arrangementer:
30/3 – JM Minitennis – Esbjerg
John
6/4 – JTU Motionisttræf – Skive
Lars
1/5 – JTU Bestyrelsesmøde – Århus
Alle
3/5 – Tennissportens Dag?
Diverse klubber
10/5 – Tøsetræf – Hadsten
Ann
11/5 – Tøsetræf – Fjerritslev
Ann
11/5 – Ribe – 90 års jubilæum
Laura
18/5 – JM Play & Stay
Lars, Laura
28/5-1/6 – JM senior og junior
TJ, LTA, LB, andre?
29/5-1/6 – JM Veteran
Lars, Vet.udvalg.
1/6 – JM Finaler Senior og Junior
LTA, TJ, LB, andre?
3/6 – JTU Bestyrelsesmøde – Århus
Alle
(7/6 – JM Finaler – Kolding
Alle?)
Alle bekræfter lige endelig deltagelse ift. ovenstående arrangementer.
Ift. JM deltagelse bedes alle melde tilbage til LE.
Ad 7.

LE
ALLE
LE

JS
LE
ALLE
AH
AH
LB
LE,LB
ALLE
LE
ALLE
(ALLE)
ALLE
ALLE

Eventuelt – herunder kommende møder

ACTION

LTA og LB tager kontakt til DTF ift. hele talent- og elitestrategien.

LTA, LB

Kommende bestyrelsesmøder:
1/5 (møder for efteråret planlægges)
3/6 (uden LE – LTA laver referat)

(LTA)

Bilag: Status fra LE pr. 18. marts:
JTU News:
Udsendt primo marts. Der udsendes igen her ultimo marts – afstemmes med Lone.
Opfølgningsmøder:
LE holder med Lone her 25/3. Der aftales møder for perioden indtil sommerferien.
JM Mini:
Afviklet indledende runder med 75 deltagere i Esbjerg og Randers den 16/3. Alt er klar til
finalestævnet den 30/3 i Esbjerg. LE kører dette.
JM Play & Stay:
Afvikles den 18/5 i Randers. Alt er klar ift. indbydelse, tilmelding på hjemmesiden, aftaler med
Randers om baner, referee, køkken, etc..
JM Veteran:
Afvikles den 30/5-1/6 i ALTS. Alle aftaler med klubben er på plads, turneringsleder assistenter
er på plads, indbydelse, tilmelding etc. er på hjemmesiden allerede.
Klubrunden – forår 2014:
Som vanligt god stemning på møderne, tilslutning fra de ”sædvanlige klubber”. Hvor
insisterende skal vi være ift. de klubber, der aldrig kommer? Tilslutning er ca. 55 ud af 130
klubber. Målt på medlemstal er vi dog på omkring 70 % af vores medlemmer.

Regionsmøder – efterår 2014:
Datoer og steder er aftalt – se JTU´s kalender. Der er flere emner, der kunne være oplagte i
denne forbindelse. LE medtager input løbende fra klubberne.
JTU hjemmeside:
Løbende opdatering og nyheder. Dog ikke i samme omfang som DTF (eller andre der har
fuldtidsfolk siddende alene med fokus på nyhedsbrev og hjemmeside). Hjemmeside er
opdateret med alle GF dokumenter, ny bestyrelse, etc.. ”Opgaver” på den nye bestyrelse skal
med efter dagens møde.
Ambassadørbesøg:
Målsætningen er omkring 20 besøg henover sæsonen – med skelen til udfordringer på logistik
omkring besøgene. Der er p.t. aftalt 15 besøg allerede, heraf er der en 2-3 helt nye klubber,
der ikke har haft besøg før.
JTU Motionisttræf:
Der skal aftales nogle træf udendørs i forskellige klubber. LE er i gang med at lave aftaler. Der
er et træf i Skive den 6/4. P.t. 9 tilmeldte, men der kommer flere til.
JTU Tøsetræf:
Der er aftalt for Skovbakken indendørs (12 tilmeldte), Hadsten (22 tilmeldte) og HEI udendørs.
Ann er i dialog med yderligere klubber om afvikling af Tøsetræf (Fjerritslev, etc.).
Rosmalen tur:
LE har omkring 15 tilmeldinger, heraf nogle ”interne” (DTF konsulenter). Der laves reklame for
dette via direct mail til udvalgte kontakter nu her. Loft er 30 tilmeldte, så der skal nok blive
fuldt hus. Turen er ikke en omkostning for JTU udover arbejdstiden.
Tyrkiet Camp – oktober:
Der er omkring 30 tilmeldte. Der er lukket for tilmelding. Fin tilslutning – også en del nye på
denne tur, så der er udskiftning i deltagerfeltet. Turen i foråret blev aflyst, men der arbejdes
på yderligere ture i det kommende år (2015).
DTF Opgaver:
LE har en række DTF opgaver, som fylder mere eller mindre i perioder. Dels tovholder på
klubkonsulent korps i hele Danmark, afdelingsmøder i DTF Klubudvikling, opdatering af staben
/ DTF bestyrelsen, opdatering af øvrige unioners bestyrelse, etc.. LE har været med til at
ansætte projektleder til nyt DIF projekt (Vidensbank og Moderklubber). Der er flere jyske
klubber, der ligger lunt i svinget til at blive moderklub (de har givet udtryk for meget positiv
interesse for dette, de har et potentiale – Herning, Aalborg, Sønderborg, Silkeborg, etc.). Der
er skiftet ud i freelance korpset af klubkonsulenter og kommet et par nye jyske folk til (Troels
Klausen og Pelle Lindahl), derudover er der tilknyttet en Beach Tennis konsulent. Flere jyske
klubber har også meldt positivt ind ift. Beach Tennis området. Fyldestgørende opdatering om
DTF klubudviklingsporteføljen kommer på kommende bestyrelsesmøde ift. aftale med John.
LE portefølje:
Er for bred og omfangsrig, men det er der løbende dialog om med tidligere Morten (nu Lone)
og Sune. Der foreligger en eller anden ”mellemregning” imellem DTF og JTU for nogle af disse
opgaver. LE laver opdateret oversigt over portefølje til kommende opfølgningsmøde med Lone
– denne tilgår Sune og bestyrelsen i kopi.
Referent: Lars Elkjær

