REFERAT
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
JYLLANDS TENNIS UNION
DEN 10. MARTS 2015
ARENA RANDERS
TILSTEDE:
Klubber:
Bestyrelse:

Gæster:

AGF, Billund, Fjerritslev, Hadsund, Holstebro, Kolding, Kristrup, Randers,
Risskov, Skive, Skovbakken, Århus 1900, Aalborg TK, Aars 1
John Sloth, Henning Damsgaard, Thomas Jacobsen, Laura Biagiotti, Ann
Hansen
Konsulent Lars Elkjær
Konsulent Lene Steffensen
Henrik Klitvad (DTF), Henrik Thorsøe Pedersen (SLTU/DTF), Torben R.
Hocksdahl (DTF), Claus Ketterle (Cool Sport), Jørn Harder (Cool Sport),
Jørgen Torpe Kann (dirigent), Elmer Møller + forældre (Århus 1900),
Karina Ildor Jacobsgaard (Oplægsholder)

John Sloth indledte generalforsamlingen med at byde velkommen, hvorefter der var
navneopråb ved Lars Elkjær blandt de fremmødte repræsentanter fra klubberne, gæster
samt bestyrelse.
Indlæg fra Cool Sport:
Generalforsamlingen blev inden den formelle dagsorden indledt med et indlæg fra Cool
Sport – HEAD – som er JTU´s hovedsponsor. Indlæg kan ses på JTU´s hjemmeside
sammen med øvrige dokumenter fra JTU´s generalforsamling.
Hyldest til Elmer Møller, Århus 1900:
John Sloth, JTU: Jylland har fået en europamester – Elmer Møller – europamester for U12
drengehold. Derfor er Elmer, Elmers træner (Jeppe Frantzen) og Elmers forældre
inviteret med til generalforsamlingen, så vi har mulighed for at hædre Elmer med det
1

Der henvises til bilag 1 for den komplette liste over deltagere
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flotte resultat. Lad os give Elmer en stor hånd. Da både Elmer skal passe sin sengetid og
Elmers træner har aftaler, har vi valgt at gøre dette inden selve generalforsamlingen.
John Sloth overrakte præmiecheck/legat, gavekort til Days, samt vin og blomster –
ledsaget af mange klapsalver!

Ad. 1:

Valg af dirigent
John Sloth foreslog på bestyrelsens vegne Jørgen Torpe Kann, der blev valgt
med akklamation.
Jørgen Torpe Kann takkede for valget og konstaterede jf. vedtægterne, at
generalforsamlingen skulle afholdes inden udgangen af marts måned et
centralt sted i Jylland. Da den afvikles i Randers den 10. marts og er varslet
rettidigt, erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovlig.

Ad. 2:

Beretning fra bestyrelsen og udvalg om det forløbne år
John Sloth indledte med en præsentation og mundtlig beretning som
supplement til de skriftlige beretninger, der allerede var udsendt til
klubberne (præsentation kan ses på JTU´s hjemmeside sammen med øvrige
dokumenter fra JTU´s generalforsamling).
Jørgen Torpe Kann: Spurgte om der var kommentarer umiddelbart til John
Sloths mundtlige beretning og præsentation samt bestyrelsens beretning og
de øvrige udvalgs skriftlige beretninger.
Werner Christiansen, AGF: Vigtigt at holde fast i mixrækkerne i veteran
holdturneringen.
John Sloth, JTU: Dette ændres der heller ikke på – veteran spiller fortsat
med mixede hold, derudover er der også en mixrække for seniorer.
Elisabeth Nellemann, Skovbakken: Det lyder godt at man vil skabe
”ildsjælekultur”. Men hvad gør JTU konkret for dette?
John Sloth, JTU: JTU gør alt for at ”forædle”, gøre det sjovt, anerkende og
motivere til deltagelse på klubmøder, etc..
Lars Elkjær, JTU: DIF har et godt værktøj til bestyrelse/ledere – DIF
Frivillighedstjek. Derudover er man i DTF-regi i gang med at lave en
frivillighedsstrategi, som gerne skal ”sive ned igennem systemet” til såvel
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unioner som klubber. Det er målet at komme med helt konkrete værktøjer i
denne forbindelse – årshjul, Vidensbank, etc..
Jørgen Torpe Kann: Er der yderligere spørgsmål eller kommentarer? Ikke
tilfældet - alle beretninger, såvel skriftlige som mundtlig blev hermed taget
til efterretning.

Ad. 3

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Henning Damsgaard, JTU, gennemgik det udsendte regnskab i hovedtal,
med kommentarer til enkelte poster.
Jørgen Torpe Kann: Konstaterede at han havde set et revideret og
underskrevet regnskab. Kommentarer til regnskab og budget?
Asbjørn Nordam, Skive: Udlandsrejser – går de i 0 eller er der en
udgift/indtægt for JTU?
Henning Damsgaard, JTU: De går fra 2015 i 0. Nogle har givet underskud,
andre overskud tidligere.
Werner Christiansen, AGF: Hvor henter man årets underskud ind henne?
Henning Damsgaard, JTU: Gennemgang af egenkapital – men tærer altså på
formuen i denne forbindelse.
Jørgen Torpe Kann: Regnskabet er hermed godkendt.

Ad. 4

Eventuelt indkomne forslag
Jørgen Torpe Kann: Der er udsendt et forslag om nye vedtægter fra JTU´s
bestyrelse side. Formelt set har dagsorden for dagens generalforsamling
taget afsæt i at vedtægter bliver vedtaget – alternativt går man tilbage til
oprindelig dagsorden fra tidligere.
Forslaget blev gennemgået og punkt for punkt blev nye vedtægter godkendt
i den form som det var udsendt af JTU´s bestyrelse. Der var på
forsamlingen dialog omkring enkelte af de foreslåede punkter, men det gav
ikke anledning til nogen ændringsforslag eller andet.
Jørgen Torpe Kann: Nye vedtægter er hermed vedtaget og træder i kraft pr.
omgående, hvorfor dagsorden som udsendt fortsættes.

Referat af ordinær JTU-generalforsamling den 10. marts 2015

Side 3

Ad. 5

Fastsættelse af kontingent for 2015
Jørgen Torpe Kann:
Damsgaard.

Forslag

til

kontingent

–

motiveret

af

Henning

Bestyrelsen foreslår følgende kontingent for 2015.
Bestyrelsen foreslår kontingentet til DTF/JTU for 2015 opkrævet således:
Grundkontingent kr. 500,- og kr. 89,- pr. medlem udover 50.
Dog reguleret som DTF måtte vedtage på sin generalforsamling 21/3 2015.
Jørgen Torpe Kann: Kontingent blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 6

Godkendelse af indeværende års budget
Henning Damsgaard fremlagde budget for 2015 i hovedtal med enkelte
kommentarer. Der er som altid budgetteret efter forsigtighedsprincippet.
Jørgen Torpe Kann: Formelt skal budget godkendes. Er der nogen
kommentarer?
Dolf Handrup, Fjerritslev: Ungdomsudvalget udgør et satsningsområde.
Alligevel er der brugt færre midler end budgetteret i 2014 og budget sættes
også lavere i 2015 end det oprindelige i 2014?
John Sloth og Laura Biagiotti, JTU: Området bærer præg af en vis grad af
brugerbetaling fra deltagende spillere på unionstræning. Man regner med
ca. kr. 2.000 i brugerbetaling årligt pr. spiller. Derfor er budget lavet som
det er tilfældet.
Hans Peter Bak, Aalborg: Kan principielt ikke lide at man budgetterer med
underskud og samtidigt regner med større overskud på Holdturnering og JM.
Så det budgetterede underskud på kr. 18.000 kan nok let gå hen og blive på
kr. 50.000?
John Sloth og Henning Damsgaard, JTU: Der er taget afsæt i at vi får flere
deltagere til såvel JM som holdturnering. Derudover en regulering af priser
for veteraner til JM (harmonisering) samt mere brugerbetaling ved
forskellige andre JTU aktiviteter (fx. Unionstræningen). I 2014 har det
kostet en del at starte JM op som event i det nye event-format med
gennemførelse af væsentlig flere nye aktiviteter – Facebook-side, Beachtennisudstyr, flere referees, players evening med mere. Flere af disse
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aktiviteter bliver billigere i 2015. Derfor regulering på tallene. JTU er også
blevet opfordret til at investere i gode tiltag og ikke være en pengetank – så
budget er også et udtryk for at man gerne vil lade pengene arbejde til gavn
for gode aktiviteter og nye tiltag - Herunder den store JTU’s VIP loungeaktivitet (Gratis for 100 deltagene gæster fra Jylland) som i september 2014
samlet set kostede ca. kr. 25.000 at gennemføre. Dette er en enkeltstående
begivenhed da der typisk går flere år imellem at Jylland har hjemmebanen i
et Davis Cup-opgør. Rent regnskabsmæssigt har JTU desuden mulighed for
at realisere kursgevinster i vores værdipapirbeholdning hvis vi opgør
porteføljen efter realisationsprincippet da disse aktiver er opgjort efter
anskaffelsessummer
Henning Damsgaard: I det oprindelige budget for 2014 havde vi budgetteret
med en indtægt fra DTF på kr. 50.000,- som vi desværre ikke fik alligevel,
hvilket ligeledes forklarer underskuddet i 2014.
Asbjørn Nordam, Skive: En god ide at JTU´s bestyrelse vil lade pengene
arbejde, budget med underskud af denne størrelsesorden er helt fint – en
opfordring til at forsamlingen naturligvis giver bestyrelsen tilsagn om dette
budget.
Jørgen Torpe Kann: Formelt skal budget godkendes. Godkendt.

Ad. 7

Valg af formand
John Sloth er valgt for 2013-2014 og dermed på valg. Bestyrelsen foreslår
genvalg. Er der andre kandidater?
John Sloth er hermed valgt for 2015-2016.

Ad. 8

Valg af kasserer
Henning Damsgaard, Hasle, er valgt for 2014-2015 og dermed ikke på valg.

Ad. 9

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jørgen Torpe Kann:
Laura Biagiotti og Thomas Jacobsen er valgt for 2014-2015 – dermed ikke
på valg.
Ann Hansen og Lone Tørnes Andersen er valgt for 2013-2014 – dermed på
valg. De er begge villige til genvalg og bestyrelsen foreslår genvalg.
Ann Hansen – blev valgt for 2015-2016.
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Lone Tørnes Andersen – blev valgt for 2015-2016.

Ad. 10

Valg af Appeludvalg
Poul Erik Pedersen er valgt for 2013-2016
Carsten Palsgaard er valgt for 2014-2017
Erik Segel er valgt for 2012-2015 – dermed på valg. Villig til genvalg.
Erik Segel blev valgt for perioden 2015-2018.

Ad. 11

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Bjarne Aaen, Hadsten, bestyrelsen foreslår genvalg.
Henrik Aaen, Århus, bestyrelsen foreslår genvalg.
Bestyrelsen foreslår
revisorsuppleant.

genvalg

af

Poul

Henning

Vietz,

Hasle,

som

Jørgen Torpe Kann: Er der andre forslag? Ovenstående valgt.

Ad. 12

Eventuelt
John Sloth, JTU: Så er vi nået til det punkt, hvor vi skal hædre nogle folk og
have uddelt nogle priser.
Lauritzen-Sonnichsen Prisen:
Thomas Jacobsen og Peter Sonnichsen uddelte denne pris til Skovbakken.
Mark Frøslev modtog prisen på vegne af Skovbakken. Tillykke!
Jens Leths Lederpris (JTU´s Lederpris):
John Sloth motiverede hvem der skal have prisen. Et område, hvor der har
været og fortsat er stor fokus i JTU-regi. En person der udover JTUbestyrelses arbejdet også har kræfter til at være klubformand samt bruge
masser af tid på JTU-fokusområdet ”kvindetennis”. Et stort tillykke til Ann
Hansen, JTU bestyrelse og HEI.
John Sloth overrakte prisen til Ann Hansen.
JTU Fortjenstnåle:
Henrik Bonnichsen og Lars Nielsen, Haderslev: John Sloth motiverede
kort uddeling af JTU Fortjenstnål til Lars Nielsen og Henrik Bonnichsen,
Haderslev. De har begge igennem mange år været kasserer og formand i
Haderslev Tennisklub, derudover begge fungeret som trænere, afholdt
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camps, etc.. De havde desværre ikke mulighed for at deltage i JTU´s
Generalforsamling og vil få nålene ved passende lejlighed.
Folmer Mikkelsen, Billund: John Sloth motiverede tildeling af JTU
Fortjenstnål til Folmer Mikkelsen, Billund. En aktiv formand, der altid er
deltagende ved generalforsamling, klubmøder, JTU ambassadørbesøg og
andet. Derudover tovholder på flere aktiviteter og træning i Billund
Tennisklub. Et stort tillykke til Folmer Mikkelsen, Billund.
John Sloth overrakte JTU Fortjenstnål til Folmer Mikkelsen.
Jørgen Torpe Kann: Tillykke til jer alle med fuldt fortjent hæder. Er der
andre der ønsker ordet her under eventuelt?
Werner Christiansen, AGF: Et kort indlæg om en satsning man i sin tid
gjorde i Skagen Tennisklub for at få flere til at spille tennis. En satsning der
omfattede en offensiv overfor skolerne, forældre, etc.. Blot som inspiration
gik man massivt frem i klubben i denne forbindelse.
Asbjørn Nordam, Skive: På sidste års generalforsamling gav jeg udtryk for
bekymring ift. skolereformen. Vi har i Skive lavet et forløb ”Lær engelsk og
matematik med tennis”. En stor succes hvor en lokal forening samarbejder
helt konkret med skolerne. Tiltag er blevet rost meget og det ligger på
nettet til inspiration. En solstrålehistorie!
Derudover en stor tak til JTU for arrangement i forbindelse med Davis Cup i
Kolding – mere af det ☺
John Sloth, JTU: Opfordrede til deltagelse i DTF´s generalforsamling, der
ligger i Kolding den 21. marts.
Jørgen Torpe Kann: Er der flere indlæg, spørgsmål eller kommentarer? Det
er ikke tilfældet. Dermed er generalforsamlingen afsluttet. Tak for i aften.
John Sloth, JTU: Slutteligt en tak til Jørgen Torpe Kann for myndig ledelse af
forsamlingen.
John Sloth, JTU: Efter den formelle afslutning af generalforsamlingen vil
Karina Ildor Jacobsgaard komme med et indlæg om Cardiotennis. Se
præsentation på hjemmesiden (se også dialog i forbindelse med Karinas
indlæg som bilag 2).
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Den

/3 2015

Den

_________________________________
Jørgen Torpe Kann, dirigent

/3 2015

________________________________
John Sloth, formand

Bilag 1: Deltagerliste JTU Generalforsamling 2015
AGF
Billund
Fjerritslev
Hadsund
Holstebro
Kolding
Kristrup
Randers
Risskov
Skive
Skovbakken
Århus 1900
Aalborg TK
Aars

Werner Christiansen
Folmer Mikkelsen
Dolf Handrup
Karen Johansen, Bent Johansen
Ruby Kristensen
Kim Demant Andersen, Peter Sonnichsen
Helle Friis
Martin Leerhøy, Karen Andersen
Søren Højgaard
Asbjørn Nordam
Elisabeth Nellemann, Mark Frøslev
Jeppe Frantzen
Niels Emery, Hans Peter Bak
Poul Erik Pedersen

JTU
JTU
JTU
JTU
JTU
JTU
JTU

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

Gæst – Cool Sport
Gæst:
DTF
DTF
DTF – SLTU
Gæst – oplægsholder:
Dirigent

Jørn Harder, Claus Ketterle
Elmer Møller + forældre
Torben R. Hocksdahl
Henrik Klitvad
Henrik Thorsøe Pedersen
Karina Ildor Jacobsgaard
Jørgen Torpe Kann
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Bilag 2 – dialog i forbindelse med indlæg om Cardiotennis:
Karina Ildor Jacobsgaard: Indlæg om Cardiotennis (se præsentation på
hjemmesiden). Er uddannet via organisationen og afholder i samarbejde
med verdens førende instruktør 2 kurser ultimo marts måned i HareskovVærløse. Kurserne ligger i forbindelse med UM Indendørs, så mange
trænere er i forvejen i Hørsholm i de dage. En opfordring til at instruktører
kommer afsted og deltager i dette kursus – ser virkelig Cardiotennis som en
vej til en ”ny målgruppe” og aktivering af folk i aldersgruppen 18-45 år (den
aldersgruppe som tennissporten har meget dårligt fat i).
Hans Peter Bak, Aalborg: Er der nogen mulighed for at der kan komme et
kursus i Jylland?
Karina Jacobsgaard: Ja, det er muligt. I løbet af efteråret bliver jeg
certificeret som instruktør (til at kunne afholde kurser og uddanne nye
Cardiotennis instruktører). Så det er næsten helt sikkert at der kan afholdes
et kursus sidst på efteråret 2015. Men en opfordring til uagtet at komme
afsted til kurserne her ultimo marts.
Peter Sonnichsen, Kolding: Hvordan tænker du at dette kan ”synkroniseres”
med målsætningen om flere medlemmer?
Karina Jacobsgaard: Ser netop dette som et supplement til traditionel
tennis, så det er tanken at medlemmer sagtens kan bruge tennisklubben
alene til Cardiotennis.
Mark Frøslev, Skovbakken: Ser netop Cardiotennis som et supplement, men
bestemt også en mulighed for at aktivere hele familien på samme tid i
tennisklubben.
Henning Damsgaard, JTU: Ved man noget om, hvor mange af de
Cardiotennis udøvere, der er i USA, der også spiller ”traditionel tennis”?
Karina Jacobsgaard: Nej, jeg har ikke kendskab til nogen statistik på dette.
Poul Erik Pedersen, Aars: Klubbens træner har igennem 2 år brugt
Cardiotennis med rimelig succes. Det har aktiveret nogle nye medlemmer
og giver noget liv i klubben, skaber noget sammenhold. Det har været en
”udfordring” omkring ”larm” i klubben i forbindelse med holdene, men det
handler om tilvænning og planlægning.
John Sloth: Tusind tak for et godt og spændende indlæg til Karina! Tak for
jeres deltagelse i dettes års generalforsamling og kom godt hjem!
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