Indkaldelse
4. februar 2015

Møde:

JTU bestyrelsesmøde

Dato:

Tirsdag den 3. feb. 2015 kl. 17:30 – 21:30

Sted:

Randers Arena, Randers

Deltagere:

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

Afbud:

Lone Tørnes Andersen

Kopi:

DTF samt WWW.jtu.dk

Dagsorden:
1.

Nyt fra DTF Klubudvikling – Status

v/LE

2.

Pigetennis Talent/Elite Jylland

v/AH+JS

3.

JTU Facebook – Status

v/JS

4.

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

v/Alle

5.

Nyt fra konsulenten

v/LE

6.

Nyt fra kontoret

v/LS

7.

Nyt fra formanden

v/JS

8.

Generalforsamling JTU - forberedelse

v/alle

9.

Evt.

Kommende møder Kalender afstemmes vedr. Q1 2015.

Mvh John

Referat

Ad. 1

Nyt fra DTF Klubudvikling
LE udleverede seneste kvartalsstatus fra KU-området. Knyttede nogle
kommentarer til.
KU-forløb der p.t. er i pipeline: Hasle, Risskov, Vejen, Vejle
HD gav kort status på forløb i Hasle – stor ros til Søren Christens fra
DTF i denne forbindelse.
Ny procedure for orientering af bestyrelser i unioner. Når der startes
forløb sendes mail til unioners bestyrelse
Daniel Mølgaard Nielsen startet pr. 1.februar.
Best practice for modtagelse af nye klubber
DIF Frivilligheds strategi forløb
Målsætninger for 2015 arbejdes der med p.t.
DTF og DGI – orientering v/JS – der er oplagte punkter, der kan
samarbejdes omkring: Skoletennis, Tennissportens Dag, Frivilligheds
strategi, forældreroller, (tennisrejser), etc..
JS foreslog at dette punkt er fast på JTU dagsorden fremadrettet – når
der er noget aktuelt orienterer LE.

Ad 2.

Pigetennis talent / Elite Jylland
AH har haft henvendelser fra flere sider i forhold til nogle samlinger
for piger. Således har flere både spillere (forældre) og trænere
henvendt sig til AH i denne forbindelse.
Et tilbud til de næstbedste spillere, spillere der er for gamle til
unionstræning, etc.. AH tager dialog med Lotte Gundtoft, der har
henvendt sig til AH om dette. Der laves et tilbud som er brugerbetalt.
Målgruppen: 15-25 årige ”turneringsvante” piger
Målsætningen kunne godt være 2 camps i udendørs sæsonen.
AH laver oplæg med budget, målsætning for antal deltagere,
målgruppe, trænere, etc..
Målsætningen kunne godt være at der laves et lignende tilbud for
drengene i 2016, men der skal være nogen til at drive dette.

Ad 3.

Ad 4.

JTU Facebook status

ACTION

JS
LE
ACTION

AH

AH

ACTION

Siden kører med over 600 likes. Stor aktivitet i forbindelse med vores
events, dog overvejer MRD og LE hvordan siden kan aktiveres
fortløbende.
En del ser opslag og der kommer løbende et rimeligt antal ”likes” på
diverse opslag. Der skal dog ikke gå for meget ”konkurrence” i det
hele.
Markedet for ”likes” er måske mættet. Men derfor kan der godt laves
en målsætning om flere likes. MRD og LE snakker om dette.
JS, MRD og LE holder et møde i løbet af foråret 2015.

MRD,
LE, JS

Nyt fra udvalg og medlemmer

ACTION

Ungdomsudvalget: LB har dialog med unionstrænere om truppen,
formatet for unionstræning, etc.. LB orienterer unionstrænere om de

MRD,
LE

LB
LB

Ad 5.

nye tanker om tiltag for ”de ældre” spillere (projekt ved AH).
Støtte til 2 U12 turneringer: Henvendelse fra Daniel Mølgaard Nielsen
om støtte til TE U12 turnering der skal afvikles på Sjælland. Afvist, da
der er lavet budget for 2015. Ideen er god – overvejer næste år. JTU
er evt. interesseret i at køre en TE turnering i 2016. LB bruger Jeppe,
Simon og andre aktivt i denne forbindelse.
Samarbejde omkring fælles træning imellem unioner: Daniel sender
mail til LB og JS, der efterfølgende kigger på dette.
Tøsetennis: Se ovenfor under punkt 2. Ellers kører det videre med
normale Tøsetræf rundt omkring – såvel inde som ude.
Kommunikation og bredde: Se mere under pkt. 5. LTA var ikke til
stede, så ikke noget decideret nyt her under punktet.
Økonomi: HD gennemgik tallene. Der er ikke de store overraskelser.
HD har lavet udkast til budget for 2015. HD gennemgår dette i
forbindelse med generalforsamlingen.
JM-udvalg: TJ gav kort status på arrangementet. Alle kampe blev
stort set afviklet i en god og ordentlig tone. En enkelt kamp gav
udfordringer, referee måtte i stolen, etc.. JS gav kort status på JM
Finalestævnet med utroligt mange deltagere. Ros til JTU for dette –
ros for at U10 var med til finalestævnet, etc..
LS: Opgørelse over JM deltagere? TJ sender denne.
Holdturneringsudvalget: LS har lavet udkast til indbydelse. Ganske
få har kommenteret på dette. LS mangler respons fra DTF i forhold til
op- og nedrykning, LE rykker for respons ved Asger (DTF). LS og JS
tager en snak snarest og finder en dato for kommende HT-møde.

LE, JS,
LS

Nyt fra konsulenten

ACTION

LB

LB, JS

HD

TJ

LE gav kort status på udvalgte områder:
Klubmøder er startet – med opfølgning
Facebook (se ovenfor)
Hjemmeside opdatering
JTU news udsendt
Motionisttræf, Tøsetræf, etc. kører kontinuerligt
JTU ambassadørbesøg er aftalt for en række klubbers
vedkommende
Terminer for JM Ude, JM Minitennis, etc. skal på plads
Regionsmøder efterår er aftalt allerede – 14/9 (Haderslev),
16/9 (Aalborg), 28/9 (Holstebro), 30/9 (Århus)

Ad 6.

Nyt fra kontoret
Intet nyt. JS gav udtryk for at der er nogle brancher, der arbejder
med ”responstid”, forretningsgang for besvarelse af
mails/henvendelser, servicetid, etc.. Kan vi lave det uagtet at
organisationen består af såvel fuldtidsansatte, deltidsansatte og
frivillige ledere?
LE: Brug autosvar hvis der ”syltes” mail i perioder. LE lærer LS at
bruge autosvar. Ved ”klager” over manglende svar, så vil LE kontakte
LS telefonisk.

ACTION

LE, LS
LE

Ad 7.

Nyt fra formanden

ACTION

JS orienterede om nyt fra DTF.
JS har snakket med DTF om muligheden for at JTU kan købe
Wimbledon billetter (ud fra den ”pulje” som DTF får). JTU kan købe 6
billetter af DTF til Wimbledon i år og fremover. JS foreslog at de går til
3 fra bestyrelsen via lodtrækning (2 billetter pr. person). Billetter kan
bruges til sponsorer fremadrettet. Forslag vedtaget.
Ros til JS for arbejdet med dette.
Ad 8.

Generalforsamling JTU - forberedelse
LS spurgte til ændring af vedtægter og indkaldelse til
generalforsamling. Kontingent skal vedtages inden man vedtager
budget.
Indkaldelse til generalforsamling kan laves elektronisk (via mail og
annoncering på hjemmesiden)
Valg af appeludvalg.
DTF´s ”Code of Conduct” – medtages på hjemmesiden og evt. i
vedtægterne? JS tjekker dette. LE medtager dette.
LE laver forslag til nye vedtægter og sender til bestyrelsen og LS.
Dirigent: JS har undersøgt dette og Jørgen Torpe Kann vil gerne være
dirigent. HD sørger for god rom til dirigent.
Karina Ildor Jacobsgaard: JS har talt med hende og hun kommer og
holder et indlæg om fastholdelse, Cardiotennis, etc.. JS har aftalt
afregning med Karina. LS skal medtage dette i indbydelsen til GF (det
skal ikke med på dagsorden).
JS tjekker med Claus Ketterle om HEAD vil have et indlæg.
Lauritzen-Sonnichsen Prisen: LTA udregner dette.
Diverse nåle: LE har sendt forslag – bevilget i henhold til fremsendte
forslag.

Ad 9.

Eventuelt
Tøj sponsor: Tøj blev prøvet og ”tryk” blev aftalt. LE får sendt tøj til
trykker, rykker for t-shirts, etc.. Tøjet fordeles fra trykker direkte ud
til spillesteder fra JM. Bestyrelse og andet tilgår LE.
Henvendelse fra SLTU – Daniel: Der kommer en mail fra Daniel til JTU
(og andre unioner) ift. fællestræning for unioner. LB sender videre.
JS: Titel: SLTU har valgt at bruge titel ”Chef for Klubudvikling og
Træning” – måske lidt signal forvirring? Eventuel kunne man ændre
det i forbindelse at LE bliver gjort til ”klubudviklingsansvarlig”. JS
drøfter evt. dette med Sune og KU-afdelingen.

Referent: Lars Elkjær

ACTION

JS, LE
LE

LS
JS
LTA
LE

ACTION
LE

LB

JS

