
 
 

 

 

 
Referat af ekstraordinær JTU-generalforsamling den 6. oktober 2016 

  Side 1 
 

REFERAT 

 

EKSTRAORDINÆR 

GENERALFORSAMLING 

JYLLANDS TENNIS UNION 

DEN 6. OKTOBER 2016 

IDRÆTSHØJSKOLEN ÅRHUS 
 

 

TILSTEDE: 

Klubber: AGF, ALTS, Bindslev-Tversted, Danfoss Tennis, Dronninglund, Esbjerg, 

Hadsten, Hadsund, Hammel, Hasle, Hirtshals, HEI, Hjørring, Hobro, 

Højbjerg, Kolding, Nørresundby, Odder, Randers, Ribe, Risskov, Ry, Sindal, 

Skanderborg, Skive, Skovbakken, Sønderborg, Vejen, Vejle, Aalborg Chang, 

Aalborg TK, Aalborg Østre, Århus 1900, Aars1 

Bestyrelse: Ann Hansen, Henning Damsgaard, Thomas Jacobsen, Thomas Svendsen, 

Dorte Klüwer, Dan Monrad 

Konsulent Lars Elkjær 

Konsulent Lene Steffensen 

Gæster: Henrik Thorsøe (DTF formand), Jørn Harder (HEAD), Torben R. Hocksdahl 

(DTF), Jørgen Torpe Kann (dirigent), Michael Østergaard Hansen (DTF 

Klubudviklingskonsulent), Simon Verner (DTF Uddannelsesansvarlig) 

 

 

 

Ann Hansen indledte generalforsamlingen med at byde velkommen, hvorefter 

de fremmødte klubber blev råbt op af Lars Elkjær. De fremmødte klubber 

repræsenterede sammen med bestyrelsens egne stemmer totalt 214 

stemmer. 2 

 

                                                   
 
1 Der henvises til bilag 1 – deltagerliste (side 16-17)  
2 Der henvises til bilag 2 – oversigt over stemmer (side 18-19) 
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Ad. 1: Valg af dirigent 

 

Ann Hansen foreslog Jørgen Torpe Kann som dirigent. Han blev valgt med 

akklamation. 

 

Jørgen Torpe Kann takkede for valget. Han redegjorde for at 

generalforsamlingen var indkaldt efter anmodning fra et flertal i bestyrelsen. 

Det blev drøftet om begæringen om ekstraordinære generalforsamling burde 

have været indgivet som en skriftlig begæring. Konklusionen blev, at dette 

kunne have været ønsket, men at det ikke skulle gøres til et kardinalpunkt. 

Hermed blev det konkluderet, at den ekstraordinære generalforsamling er 

lovlig og beslutningsdygtig.  

 

 

Ad. 2: Fungerende formands orientering om samarbejdsvanskeligheder i  

 bestyrelsen 

 

Ann Hansen tog ordet og orienterede om samarbejdsvanskelighederne i 

bestyrelsen med følgende tale:  

 

”Kære JTU klubber, 

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling i Jyllands Tennis Union!  

Mit navn er Ann Hansen og jeg er fungerende formand for Jyllands Tennis 

Union og har været det siden 15. august, hvor Rene Lynge desværre så sig 

nødsaget til at træde tilbage som formand for JTU med øjeblikkelig virkning.  

Rene Lynge blev valgt som formand for JTU ved den ordinære 

generalforsamling den 8. marts i Randers. Derudover blev der ved samme 

generalforsamling nyvalgt yderligere 3 medlemmer til JTU´s bestyrelse. Alle 

3 medlemmer gik ind i bestyrelsen i vort ungdomsudvalg – med hovedansvar 

for JTU´s unionstræning som deres primære portefølje.  

Rene Lynge gav i starten af sit formandshverv udtryk for at det ville være 

naturligt for en ny bestyrelse, hvoraf et flertal var nyvalgte, at stoppe op og 

kigge på hele JTU-porteføljen samlet set. Naturligvis med respekt for de 

samarbejdsaftaler, forpligtelser og hensigtserklæringer, der ligger via JTU´s 

medlemskab i Dansk Tennis Forbund, DIF og dermed også den store ”Bevæg-

dig-for-livet” satsning i samarbejde med DGI. Således gav Rene også udtryk 

for at større beslutninger om justeringer af kerneområder i porteføljen eller 

nye tiltag der krævede betragtelig økonomi skulle behandles på et seminar, 

hvor den samlede bestyrelse havde haft mulighed for at både at reflektere 

over tilbuddene, men også komme med input til ideer, tiltag, retning og 

vision. Refleksion kræver som bekendt både tid og rum!  
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Alt dette blev af Rene fremlagt med respekt for medarbejdere i såvel JTU og 

DTF, samarbejdspartnere, bestyrelseskollegaer og JTU´s klubber. Intet 

forslag blev afvist, alt blev opsamlet til en fælles vurdering på et 

bestyrelsesseminar.  

På INTET tidspunkt stod intentionen om dette bestyrelsesseminar i vejen for 

drift af JTU´s kerneområder. Således blev holdturnering, Jyske Mesterskaber, 

konsulentopgaver og andet prioriteret og løst til fulde!  

På trods af at Rene Lynge med stor respekt og på kompetent vis forsøgte at 

navigere som nyvalgt formand, så blev det hurtigt tydeligt, at tonen og 

respekten i såvel skrift som tale ikke blev efterlevet af alle parter i 

bestyrelsen. Samarbejdsproblemerne tog til og til sidst måtte Rene Lynge 

desværre se sig nødsaget til at trække sig som formand.  

Der skal 2 parter til samarbejdsproblemer – Rene Lynge tog ansvar for sin del 

af dette, da han efter flere forsøg ikke ville stå model til beskyldninger og en 

respektløs tone på såvel møder som i mails. Rene Lynge satte på intet 

tidspunkt sig selv over organisationen og traf et ærgerligt, men for ham og 

JTU, nødvendigt valg og påtog sig sin del af ansvaret for 

samarbejdsproblemerne. Rene Lynge opfordrede den anden part af 

samarbejdsproblemet til at udvise samme ansvar og drage samme 

konsekvens – altså at trække sig. Dette valgte den anden part at ignorere på 

trods af flere henvendelser også fra dele af den tilbageværende bestyrelse.  

Der er nu gået 7 uger siden Rene Lynge trak sig som formand – 

samarbejdsproblemerne er ikke blevet mindre og et flertal i bestyrelsen 

bestående af Thomas Jacobsen, Henning Damsgaard og undertegnede ønsker 

derfor at JTU fremadrettet får en arbejdsduelig bestyrelse der lever op til sine 

forpligtelser overfor såvel klubber som samarbejdspartnere. Med andre ord – 

vi vil stille vores mandater til rådighed for en demokratisk afprøvning. Vi er 

dermed fuldt ud indstillet på at de fremmødte klubber får mulighed for at 

sammensætte en helt ny bestyrelse. Det mener vi at vi skylder jer klubber.  

Som fungerende formand siden Rene Lynges tilbagetræden erkender jeg også 

min del af ansvaret og er derfor ikke en formandskandidat, ej heller en 

kandidat til den kommende bestyrelse! Vi ønsker at lade demokratiet tale og 

give jer klubber en mulighed for at sammensætte et nyt hold!  

Min opfordring som fungerende formand er derfor meget direkte til Thomas 

Svendsen, Dan Monrad og Dorte Klüwer; stil jeres mandater til rådighed og 

giv klubbernes repræsentanter mulighed for at tilkendegive ved en 

demokratisk afstemning HVEM der skal tegne JTU's fremtid.  

Jeg og forsamlingen har derfor meget konkret brug for at vide – stiller I jeres 

mandater til rådighed? Er I villige til at lade demokratiet tale?” 

Afslutning på Ann Hansens tale 
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Ann Hansen afsluttede dermed sin redegørelse med et spørgsmål til Thomas 

Svendsen, Dan Monrad og Dorte Klüwer om de ville stille deres mandater til 

rådighed for en demokratisk afprøvning?   

 

Thomas Svendsen, Dan Monrad og Dorte Klüwer svarede, at de var valgt for 

en to årig periode. De var derfor ikke villige til at lade deres 

bestyrelsesmandater afprøve ved et valg på den ekstra ordinære 

generalforsamling før deres perioder udløber.  

 

Idet Thomas Svendsen, Dan Monrad og Dorte Klüwer ikke på linje med 

Henning Damsgaard og Thomas Jacobsen ønskede, at afprøve deres 

mandater i en valghandling stillede Ann Hansen, Henning Damsgaard og 

Thomas Jacobsen et mistillidsvotum.  

 

Jørgen Torpe Kann:  

Der er stillet et konkret forslag om mistillid, er der nogle kommentarer til 

dette? 

 

Dan Monrad:  

Redegjorde for at det er naturligt at være nysgerrig på tingene i en bestyrelse 

som nyvalgt. Det er også naturligt at være uenige i forhold til beslutninger og 

prioriteringer. Endvidere at det er naturligt, at stille spørgsmål og ønskede 

argumenter for at der stilles mistillid fra Ann Hansens side. Dan udtaler: ”Som 

sagt – det er ok at være uenige, det er næsten en forudsætning for at en 

bestyrelse kan udvikle og tænke strategisk, etc.” 

 

Jørgen Torpe Kann: 

Er der andre der vil sige noget?  

 

Per Ryberg, Hasle Tennisklub: 

Gav et ”historisk tilbageblik” over sin tid i tennissporten. Mener at det 

udsendte notat ikke skulle have været sendt ud, det ligner et internt notat. 

Problemstillingerne skulle have været drøftet på en ordinær 

generalforsamling. Har ikke deltaget på generalforsamlinger i mange år, da 

han synes det har fungeret godt. Afslutter med at sige: ”jeg bliver oprigtig 

ked af at det er kommet til dette, at samarbejdsproblemerne er blevet så 

store”.  

 

Mads Brix, Aalborg Tennisklub: 

2 ting jeg har brug for at få noget at vide om. 

1 – hvad er ”hoved og hale” i forbindelse med afregning omkring camp, etc.  

2 – vil Rene Lynge give sin version af historien?  
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Torben Svejgaard, Ry Tennisklub: 

Påpeger, at uanset hvad så har vi ikke nogen som helst mulighed for at 

vurdere tingene. Samarbejdet er skredet og I er så langt fra hinanden, så det 

ikke giver mening, at den nuværende bestyrelse fortsætter samarbejdet eller 

forsøger på dette.  

 

Henning Damsgaard:  

Dels et svar til Mads Brix, Aalborg og dels et svar til input omkring 

budgetdrøftelser på bestyrelsesmøderne.  

Henning forklarede, at Dorte efterspurgte en saldobalance den 8/9, hvilket 

Dorte fik den 10/9. I forhold til kontoadministration har JTU Camps været 

administreret over en ekstern konto, hvilket er uhensigtsmæssigt og der er 

derfor taget initiativ til at dette ændres. Konkret i forhold til regnskabet for 

nyligt afholdte tur, er dette afleveret og der er et mindre overskud.   

 

Thomas Svendsen:  

Angiver at Henning Damgaards regnskabsføring er helt upåklagelig. Herefter 

spørges der: Kan du (Henning) bekræfte at der er oprettet en decideret JTU 

konto, hvor camps og andet fremover vil administreres under?  

 

Dan Monrad:  

Du har givet udtryk for at camps er administreret via ekstern konto. Kan du 

bekræfte at dette fremadrettet ikke vil ske samt at overskud er tilgået JTU?  

 

Henning Damsgaard: 

”Det kan jeg bekræfte. Regnskab er afleveret, tilskud tilgået JTU og fremover 

vil alle transaktioner ligge alene på en JTU konto.”  

 

Rene Lynge:  

Indleder med at påpege, at han ikke vil kommentere på de enkelte spørgsmål, 

som konkret er rejst i UU udsendte dokument. Beskriver, at han tog ansvar 

for sin del af samarbejdsproblemerne og han opfordrede Thomas Svendsen 

til at gøre det samme. Han trådte derfor ud af bestyrelsen men Thomas 

Svendsen valgte at blive.  

René sagde: ”Jeg har aldrig nogensinde oplevet at jeg ikke kunne samarbejde 

med nogen i en bestyrelse. Efter 2.møde modtog jeg en mail fra Thomas 

Svendsen, hvor tonen og beskyldninger ganske enkelt ikke var i orden”.  

Dette fortsatte og blev kun forstærket efterfølgende. Tonen var af en sådan 

karakter at René i sine mange år i bestyrelsesarbejde aldrig har oplevet noget 

lignende. Beskyldningerne som blev fremsat var grænseoverskridende og det 

var ikke muligt i længden at stå model til disse. René afsluttede med følgende 
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bemærkning: ”Tak for ordet – jeg kan fortsat ikke forstå at Thomas Svendsen 

ikke trak sig i forlængelse af min udtræden af bestyrelsen”.  

 

Jørgen Nørgaard:  

Det udsendte materiale er ikke i orden. Tonen ligger ikke op til samarbejde. 

Indholdet er ganske udmærket. Men tonen er alt for langt ude.  

Budget – forstår ikke UU efterlyser dette, det har jeg d.d. udskrevet fra JTU´s 

hjemmeside og står med det her i hånden.  

 

Thomas Svendsen: 

Påpeger at angående afregning af JTU Camp på en ekstern konto er dette nu 

rettet, hvilket er hensigtsmæssigt. Han undrer sig dog over, at der 

overhovedet har været tænkt i de baner. Han opfordrer derefter forsamlingen 

til, at forholde sig til substansen i UU oplæg og specielt JTU´s 

ressourceforbrug (herunder fordelingspolitik). Han siger følgende: ”Hvis vi 

skal have noget mere op af jorden, så skal vi måske proppe noget mere i 

jorden”.  

 

Erling Rovelt, Odder:  

Det er første gang i JTU´s historie at JTU´s klubber er indkaldt til en 

ekstraordinær generalforsamling. Det skriv der er lavet er et meget 

besynderligt skriv – jeg er meget forundret over metoden man bruger i 

forbindelse med kommunikationen.  

 

Pia Ankersen, Hadsten: 

Stiller et spørgsmål: ”I (Dorte, Thomas og Dan) mener, at I har det rigtige 

produkt og I har strategien til at udvikle JTU, hvorfor vil I så ikke lade jeres 

mandater prøve ved en afstemning?” 

 

Torben Svejgaard, Ry: 

Hvad er grunden til at I ikke vil lade jeres mandat blive prøvet?  

 

Dan Monrad: 

Det vil være naturligt at alle så stiller deres mandat til rådighed. Har Ann, 

Henning og Thomas J stillet deres mandat til rådighed? Hvis de har det, så vil 

det være naturligt at alle gør dette.  

 

Jørgen Torpe Kann: 

Ann Hansen, Thomas Jacobsen og Henning Damsgaard har netop stillet sit 

mandat til rådighed i Anns indledende redegørelse.  

 

Dan Monrad: 
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Gav udtryk for, at han havde misforstået at dette var sket i Ann Hansens 

oplæg. Han medgiver, at givet Ann, Henning og Thomas stiller deres 

mandater til afprøvning vil det være naturligt om han, Dorte Klüwer og 

Thomas Svendsen gør det.  

 

Jørgen Torpe Kann: 

Hvis alle stiller deres mandat til rådighed, så skal der ikke stemmes om 

mistillid? Dan Monrad har tilsyneladende misforstået Ann Hansens indlæg, da 

Ann netop stillede både sit eget, Henning Damsgaards og Thomas Jacobsens 

mandat til rådighed.  

 

Dan Monrad: 

Efterlyser mulighed for en timeout, så UU kan diskutere muligheden for at 

afprøve alle i bestyrelsens mandater.  

 

Jørgen Torpe Kann: 

Med baggrund i reaktionerne på generalforsamlingen konkluderes, at det er 

naturligt at UU får mulighed for en timeout. Han siger at han lige vil afslutte 

talerækken.  

 

Asbjørn Nordam, Skive: 

Har aldrig oplevet at blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling. 

Har været med i meget lang tid. Det har været hyggeligt med deltagelse i 

ordinære generalforsamlinger. I har nu overladt til generalforsamlingen at 

skulle tage stilling. Alt der ligger over klubbernes eget arbejde, skal komme 

fra DTF og JTU. Man forventer at organisationen kommer ud, Vestjylland er 

hårdt ramt. Skive ville gerne køre Familietennis, og var klar til dette. Både 

DGI og JTU/DTF var positive. De ville gerne køre Familietennis, men vi hørte 

aldrig mere, selvom DGI lovede at de ville vende tilbage.  

Vi vil ikke kun have en holdturnering og Jyske Mesterskaber – vi vil have 

meget mere!  

Hvornår skal vi løfte jysk tennis?  

Vi har en ”ikke-fungerende” bestyrelse. Vi har brug for ordentlige 

informationer i ordentlig tid.  

 

Peter Sonnichsen, Kolding: 

Har været med i mange år og har aldrig været ude for noget lignende i sin 

lange tid i diverse bestyrelser. Det skal helst være hyggeligt og ordentligt at 

sidde i en bestyrelse.  

Det er tydeligt at de 3 personer i UU har mange gode ideer – men det handler 

om omgangsformen i bestyrelsen. Det skal være en arbejdsduelig bestyrelse. 
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I skal kunne arbejde sammen. Det er ubetinget nødvendigt, når der skal 

vælges nye repræsentanter til bestyrelsen.  

 

Jørgen Nørgaard, Dronninglund: 

Helt enig med Asbjørn i at der skal et aktivitetsprogram med. 

Uenighed er sundt i forsamling. Så uenighed er godt, men der skal være 

respekt for hinanden.  

Thomas Svendsen gav udtryk for at der skal ske noget på juniorområdet.  

Den største udfordring der er lige p.t. er mangel på trænere. Klubber kan ikke 

løfte alle aktiviteter, der skal konsulenter med ud.  

Traditionen har altid været at man godt kan få penge til brug for nye tiltag, 

så det kan ikke passe at gode ideer ikke kan komme igennem. Sådan har det 

altid været.  

 

Dorte Klüwer: 

Påpeger, at hun har haft efterspurgte muligheden for en ekstern konsulent 

til, at udrede samarbejdsproblemerne i bestyrelsen. Hun har foreslået 

deltagelse i et bestyrelsesmøde med DTF bestyrelsesrepræsentant i form af 

Henrik Maris.  

 

Rene Lynge, Esbjerg: 

Med under 24 timers varsel blev der forespurgt om (DTF bestyrelsesmedlem 

og konstitueret formand i Slagelse) Henrik Maris kunne deltage. Der var 

mange driftsopgaver og mange elementer der skulle afklares, så det gav 

ingen mening at indkalde en ekstern konsulent med så kort varsel. I givet fald 

skulle det nok også have været en regulær konsulent og ikke Henrik Maris.  

 

Thomas Svendsen: 

Gav udtryk for at Asbjørn stort set er den eneste, der har forholdt sig til 

substansen og opfordrede andre til at gøre det samme. Opfordrede folk til at 

forholde sig til fremtiden og ikke hvordan tingene har set ud de seneste 25 

år. En opfordring til at de repræsentanter der kommer ind, er folk der kan og 

vil udvikle såvel tilbud som organisationen.  

 

Mads Brix, Aalborg: 

Påpeger, at mange tiltag trænger til et serviceeftersyn i JTU-regi. Der bliver 

snakket meget om hvordan tingene har været i de sidste 25 år, hvilket ikke 

nødvendigvis er måden at bringe tennissporten frem på. Siger i forhold til 

fremtiden og ændringer: ”Thomas Svendsen du er ikke manden – du har en 

ubehagelig form generelt og jeg tror ikke på at du er manden, der kan og skal 

bringe JTU videre”.  
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Frits Rasmussen, Ribe Tennisklub: 

Jeg tror at vi alle kan se at der er behov for nytænkning.  

Jeg tør næsten ikke sige det – men jeg har været med i 44 år i diverse 

bestyrelser.  

Efterhånden som jeg kom frem i det skriv, der er sendt ud, fik jeg svært ved 

at se, hvor Ribe kan drage nytte af det oplæg, der er sendt ud. Det kunne 

meget let gå sådan, med det udsendte oplæg, at der vil være mange mindre 

klubber, der vil melde sig ud og kan nøjes med DGI.  

 

Karen Johansen, Hadsund:  

I efterlyser netværk i jeres skriv – det foregår allerede.  

Såvel på regions- som kredsmøderne foregår dette.  

Vi har kun haft børnetræning i 6 år – der har været utrolig meget hjælp fra 

såvel DGI som JTU/Lars.  

Rekruttering af nye medlemmer – vi bruger Tennissportens Dag, 

Sommerskole, Voksenintroduktion, etc. Vi gør meget brug af den lokale 

presse. Alle folk i Hadsund kender godt Hadsund Tennisklub.  

 

Jørgen Nørgaard, Dronninglund:  

Vi har naturligvis brug for aktiviteter i klubberne. Vi skal selv være ansvarlige 

for dette ude i klubberne. Med support fra DTF, JTU, DGI.  

 

Klaus Gad, Skovbakken: 

Påpeger, at det er ærgerligt at man diskuterer formen og ikke indholdet af 

det oplæg, der er lavet. Oplægget er lavet som et nødråb. Der kan ikke være 

tvivl om, at de tre personer er dedikerede til en udvikling af JTU og 

tennissporten. I den forbindelse er de fremkommet med et oplæg. I den 

forbindelse fremstår det problematisk, at vi ikke rigtigt hører hvad den anden 

del af bestyrelsen vil?  

 

Lise Damsgaard, Hasle:  

Det er lagt op til at der sidder en ”konservativ” fløj i bestyrelsen, der bliver 

udfordret af en progressiv del af bestyrelsen. Vi får en ny formand, der har 

arbejdet med stor succes i Esbjerg. Hvordan kan det ende således at tonen 

giver sig udslag i at en formand skal gå af.  

 

 

 

 

Ann Hansen:  
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Tak for alle indlæg fra alle personer. Det er en fornøjelse at være sammen 

med mange positive dedikerede personer. En skam at det er kommet hertil, 

men det er nødvendigt at få sat et nyt hold for at JTU kan komme videre.  

 

Peder Helmuth Hansen, Sønderborg:  

Har arbejdet med forandringsledelse i mange år professionelt. Siger: ”I 

mange år har jeg set kompetente ledere, der ikke forløser deres talent 

grundet store samarbejdsproblemer. Omvendt har jeg også set mange 

middelmådige ledere folde sig ud grundet samarbejdets kunst”. Anbefaler 

derfor, at forsamlingen vurderer alle bestyrelsesmedlemmer enkeltvis. Det 

kan jo være at der er god energi og gode ideer at bygge på.  

 

Jørgen Torpe Kann:  

Opsamling og derefter 15 minutters pause, så UU kunne vurdere om de ville 

stille deres mandater til rådighed og lade disse afprøve ligesom Henning 

Damsgaard, Ann Hansen og Thomas Jacobsen lader deres mandater afprøve 

ved et nyvalg til bestyrelsen.  

 

15 minutters pause.  

 

Jørgen Torpe Kann:  

Afklaring omkring hvorvidt UU stiller deres mandat til rådighed?  

 

Dan Monrad: 

Efter denne pause, så har UU medlemmerne vurderet at det er 

hensigtsmæssigt at alle tre trækker sig fra det fremtidige bestyrelsesarbejde 

og derfor ikke er på valg for en kommende bestyrelse.  

Ræsonnementet er, at dynamikken i UU forudsætter at alle tre er i 

bestyrelsen. Dan beskriver, at han kan stå inde for Thomas Svendsen, men 

han oplever meget modstand mod Thomas. Dette betyder, at gruppen har 

vurderet, at det ikke er sandsynligt, at alle tre bliver valgt ind i den kommende 

bestyrelsen. Det sandsynlige er, at én måske to ud af de tre bliver valgt ind. 

Det giver derfor ikke mening for nogen af de tre, at genopstille til valg af ny 

JTU bestyrelse. Han påpeger afslutningsvis, at det er en skam at det ikke har 

været muligt, at få det til at fungere.  

 

Jørgen Torpe Kann konkluderede på den baggrund, at alle bestyrelsens 

medlemmer har stillet deres mandat til rådighed eller trukket sig fra 

bestyrelsen. Der er derfor ikke længere grundlag for at sætte forslaget om 

mistillid til afstemning. 

 

Punktet blev herefter afsluttet. 
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Ad. 3  Valg af ny formand 

 

 Jørgen Torpe Kann:   

 Så er vi kommet til næste punkt på dagsordenen som vi uanset hvad skulle 

have afklaret. Er der nogle forslag fra forsamlingen, der vil være formand for 

JTU?  

 

Pia V. Ankersen, Hadsten Tennisklub: 

Indleder med, at sige. ”Først og fremmest mange tak for tilsendte oplæg fra 

UU, der er mange gode ideer i dette”. Fortsætter med, at påpege at der dog 

er et forhold i oplægget, som er helt forfejlet og som hun ikke finder en 

diskussion værdig. Det er spørgsmålet om Lars Elkjærs rolle og ansættelse i 

JTU. Lars Elkjærs rolle og ansættelse i JTU er og bør ikke være til diskussion. 

Hun siger: ”Lars Elkjær er helt essentiel for JTU’s virke – det er ikke til 

diskussion”.  

Pia motiverede sit eget kandidatur tennismæssigt, arbejdsmæssigt og som 

privat person. I forhold til det fremtidige arbejde angav hun, at det helt 

centrale spørgsmål er; hvad er det vi skal med JTU? Hvad er visionen? Hvad 

vil vi med JTU? Besvarelsen på disse spørgsmål skal give JTU retning og til 

det skal der udvikles en overordnet strategi med konkrete og realistiske 

målsætninger. MEN der skal ”ro på” – det skal foregå på en ordentlig og 

inkluderende måde. I den forbindelse er det essentielt at DGI og JTU/DTF kan 

samarbejde – vi er partnere og vi er ikke konkurrenter.  

Visioner for det fremtidige arbejde: 

 Samarbejde med DGI skal intensiveres; Udvalg på tværs af 

organisationer (JTU og DGI) – det kunne fx være via et samarbejde på 

tværs ift. ungdom, uddannelse, ansatte konsulenter mv.  

 Bevæg Dig For Livet (BDFL) er den største idrætspolitiske satsning i 

de sidste 30 år. JTU skal være med til at løfte forpligtelsen til at tænke 

i folkesundhed og dannelse igennem foreningsmedlemsskab  

 Helt centralt at et medlemskab af JTU/DTF skal give mening for alle 

typer af klubber (store, små og mellemstore).  

o Beskrivelse og udvikling af kerneområder 

o Prioritering af opgaver  

 Gennemsigtighed – såvel økonomisk som ift. prioriteringer.  

 Ansatte ressourcer – vi beholder Lars Elkjær, men han er overbelastet, 

men vi kan gøre brug af praktikanter, studentermedhjælpere, etc. (og 

gerne frivillige).  
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Hun siger: ”Jeg vil gerne være jeres formand og jeg vil være det på baggrund 

af de indsatsområder jeg har skitseret”. 

I forhold til valg af en ny bestyrelse påpeges vigtigheden af følgende:     

 Vigtigt, at vi får folk fra mindre klubber repræsenteret  

 Vigtigt, at vi får en bred geografisk spredning 

 Vigtigt, at der kommer unge mennesker ind med et nyt syn på tennis 

 vigtigt, at få personer ind, som er forpligtet på HELE JTU 

tennisfællesskabet 

Er ærgerlig over at Rene Lynge ikke længere er med på holdet. Og er ærgerlig 

over at Ann Hansen ikke er med længere. Påpeger, at Ann er et sympatisk og 

arbejdsomt menneske, som Pia sætter stor pris også for Anns indsats med 

tennis; Tøsetræf, etc. 

 

 Jørgen Torpe Kann: 

Formandsposten er en overskuelig post, da formanden kun vil være valgt 

frem til marts 2017. Spørg om der er andre kandidater, hvilket ikke er 

tilfældet. Pia Vedel Ankersen er hermed valgt som formand til for JTU frem 

til ordinær generalforsamling i marts 2017.  

 

 

Ad. 4 Eventuelt valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

Jørgen Torpe Kann:  

Valg af kasserer, da Henning Damsgaard har stillet sit mandat til rådighed.  

Henning er villig til genvalg og dermed villig til at sidde perioden ud. 

Andre kandidater? Det er ikke tilfældet.  

Henning Damsgaard er dermed valgt for perioden frem til ordinær 

generalforsamling i marts 2018.  

 

Jørgen Torpe Kann:  

Der skal vælges mellem 4-6 kandidater. Skal man lægge sig fast på et præcist 

antal, eller skal man blot se hvor mange kandidater, der melder sig.  

 

Mads Brix, Aalborg: 

Det vil være ærgerligt at lægge sig fast på 4 medlemmer, hvis der er 5 oplagte 

kandidater.  

 

Jørgen Torpe Kann: 

God pointe! Er der nogle kandidater, der melder sig til JTU bestyrelsen?  

 

Frits Rasmussen, Ribe: 

Motiverede sit eget kandidatur: 
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Den største udfordring for jysk tennis lige nu er vanskeligheden med at 

fastholde medlemmerne. JTU skal sikre en bred palette af tilbud til såvel store 

som små klubber, der hjælper klubberne med denne vanskelige opgave. 

Samtidig skal JTU understøtte, at der findes gode tilbud til udvikling af de 

bedste spillere. Der kan måske findes inspiration fra andre sportsgrene og fra 

viden om, hvad der skaber gode eliteudviklingsmiljøer. Jeg håber at kunne 

bidrage til at sætte en retning for dette arbejde. Jeg har erfaring fra mere end 

40 års bestyrelses- og trænerarbejde inden for tennis og volleyball. Jeg 

startede med at spille tennis i Skovbakken som 12-årig, var som 18-årig 

ankerperson i at få en tennisafdeling op at stå i A.I.C Fremad og har i ca. 30 

år været medlem af bestyrelsen i Ribe Tennis Klub. Erhvervsmæssigt har jeg 

arbejdet med planlægning inden for skole- og sygehussektoren og arbejder 

nu med udvikling og implementering af IT-systemer i sygehusvæsenet. 
 

Jørgen Nørgaard, Dronninglund: 

Vil gerne foreslå Thomas Jacobsen, fra den nuværende bestyrelse. 

 

Thomas Jacobsen: 

Modtager gerne valg, hvis der ikke er andre kandidater.  

 

Benjamin Ejlersen, Vejle: 

Motiverede sit eget kandidatur: 

Pia Ankersen efterlyste en ung, energisk ildsjæl med sans for strategi og 

handlingsplanlægning. En invitation jeg ikke kan sige nej til. Med over 7 års 

bestyrelseserfaring og aktuel formand for Vejle Tennis Klub har jeg både mod 

på og lyst til at trække i arbejdstøjet og hjælpe med, at løfte de opgaver samt 

udfordringer unionen står overfor. I første omgang handler det om, at få lagt 

en overordnet og konkret strategi for JTU, der skal signalere ”udvikling samt 

fornyelse”, men som vigtigst af alt er tro mod unionens historik og værdier. 

Denne strategi bør danne rammen for de kommende års indsatsområder/ 

tiltag som forhåbentligt skal søsættes. 

 

Jørgen Torpe Kann: 

Teknikken er at der bør vælges supplerende medlemmer af bestyrelsen, 

men ellers er det bestyrelsens mandat at supplere sig selv.  

 

Frits Rasmussen, Ribe: 

Jeg vil gerne foreslå Peder Helmuth Hansen, Sønderborg. 

 

Peder Helmuth Hansen, Sønderborg: 

Med de personlige begrænsninger der er, så vil jeg godt stille op for en periode 

frem til kommende ordinære generalforsamling. Jeg bor i Sønderborg, hvor 

jeg er aktiv i Sønderborg Tennisklub og har været det i mere end 20 år. Jeg 

er formand og har været det de sidste 4 år. Før var jeg medlem af OB (nu 

TCO), hvor jeg også var med i bestyrelsen. Arbejdsmæssigt har jeg de sidste 
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25 år arbejdet med forandringsledelse, hvilket jeg håber at kunne bidrage 

med input til for en nyvalgt bestyrelse i JTU. Derudover håber jeg naturligvis 

at kunne bidrage med inspiration til klubber og klubledere med afsæt i nogle 

af de gode erfaringer, vi har gjort os i Sønderborg igennem de seneste år. 

 

Erik Jan Pedersen, Hirtshals: 

Da jeg ser det hold, der er ved at blive etableret, så får jeg lyst til at være 

med på holdet. Således vil jeg give minitennisområdet et gevaldigt spark. 

Baggrunden for min indtræden i bestyrelsen er følgende - tilbage i 80-rene 

og 90-erne var klubberne i Nordjylland helt i front mht. stævne- og 

turneringsaktiviteter for de yngste tennisspillere året rundt - ikke mindst 

takket være et solidt arbejde med minitennis - tennis med forskellige 

langsommere bolde på mindre baner. 

Efterfølgende har trænere og ledere fået et fantastisk redskab i Play and Stay 

konceptet. Min drøm og plan er, at disse ideer og redskaber skal formidles ud 

til flere klubbers ledere, trænere og ikke mindst forældre i hele unionen. 

 

Jørgen Torpe Kann:  

Nu myldrer det jo frem med kandidater, så nu er der nærmest et komplet 

hold. Som jeg hører meldingerne fra Erik Jan Pedersen og Peder Helmuth 

Hansen, så lyder det som om, at I gerne vil vælges for den korte periode 

frem til ordinær generalforsamling i marts 2017, mens Thomas Jacobsen, 

Frits Rasmussen og Benjamin Ejlersen vælges frem til ordinær 

generalforsamling 2018.  

 

Dette blev vedtaget. 

 

 

Ad. 5 Eventuelt 

 

Jørgen Torpe Kann:  

Er der nogen, der har noget under eventuelt? Det lader ikke til at være 

tilfældet. Dermed vil jeg gerne takke for god ro og orden og tillykke med 

valget til den nye bestyrelse.  

 

Ann Hansen: 

Tak for fremmødet. Dejligt med den store opbakning til denne ekstraordinære 

generalforsamling. En stor tak til Jørgen Torpe Kann for at lede forsamlingen 

med myndig hånd. (Ann Hansen overrakte herefter en mindre gave til Jørgen 

Torpe Kann som tak for indsatsen). Kom godt hjem og god vind fremover til 

JTU.  
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Den         /10 2016 Den         /10 2016 

 

 

 

_________________________________ ________________________________ 

 Jørgen Torpe Kann, dirigent Pia Vedel Ankersen, formand 
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Bilag 1: Deltagerliste JTU Ekstraordinær Generalforsamling 2016 
 

Deltagere ekstraordinær GF i Århus - 6/10 2016.   
Klub/funktion: Navn: Funktion i klub: 

HEI/JTU bestyrelse Ann Hansen JTU Bestyrelse 

Hasle/JTU bestyrelse Henning Damsgaard JTU Bestyrelse 

Skovbakken/JTU bestyrelse Dorte Klüwer JTU Bestyrelse 

Horsens/JTU bestyrelse Dan Monrad JTU Bestyrelse 

Hobro/JTU bestyrelsen Thomas Jacobsen JTU Bestyrelse 

JTU bestyrelsen Thomas Svendsen JTU Bestyrelse 

DTF bestyrelsen Henrik Thorsøe DTF formand / gæst 

Konsulent - JTU/DTF Lars Elkjær Medarbejder 

Konsulent - JTU   Lene Steffensen Medarbejder 

Konsulent - DTF Michael Østergaard Hansen Medarbejder 

Uddannelsesansvarlig - DTF Simon Verner Medarbejder 

Gæst  Jørgen Torpe Kann Dirigent/gæst 

HEAD Jørn Harder Sponsor 

   

AGF Mogens Spangenberg Formand 

ALTS Børge Guldbrandt Formand 

ALTS Andreas Moltke-Leth Medlem 

Dronninglund Jørgen Nørgaard Træner/udvalgsmedlem 

Esbjerg Rene Lynge Best.medlem 

Hadsten Pia Vedel Ankersen Formand 

Hadsten Suzan Behr Best.medlem 

Hadsund Lasse Gundesen Best.medlem 

Hadsund Karen Johansen Formand 

Hasle Peter Heiberg Medlem 

Hasle   Lise Damsgaard Medlem 

Hasle   Morten Vietz Best.medlem 

Hasle   Per Ryberg Medlem 

Hirtshals Erik Jan Pedersen Formand 

Hjørring Jørgen Bæk Best.medlem 

Højbjerg Per Sørensen Medlem 

Kolding Peter Sonnichsen Medlem  

Kolding Aase Andresen Medlem 

Nørresundby Lene Steffensen Best.mandat 

Odder Erling Rovelt Formand 

Randers Martin Leerhøy Træner/udvalgsmedlem 
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Ribe Kåre Welinder Formand 

Ribe Frits Rasmussen Medlem 

Risskov Erik Segel Best.medlem 

Risskov Søren Højgaard Formand 

Ry Torben Svejgaard Formand 

Sindal Birgit Ejsing Best.medlem 

Skanderborg Peter Andresen Best.medlem 

Skanderborg Kinni Foss Formand 

Skive  Asbjørn Nordam Best.medlem 

Skovbakken Lambros Kostopoulos Best.medlem 

Skovbakken Mark Frøslev Træner   

Skovbakken   Peter Bandtholtz Best.medlem 

Skovbakken Klaus Gad Formand 

Sønderborg Peder Helmuth Formand 

Tversted Jette Pedersen Formand 

Vejen Pelle Lindahl Formand 

Vejen Agi Szocska Medlem 

Vejle Benjamin Ejlersen Formand 

Aalborg Chang  Kurt Gram Formand 

Aalborg TK Mads Brix Formand 

Aalborg TK Jesper Engelund Best.medlem 

Aalborg TK Christian Hjulmand Best.medlem 

Aalborg Østre Hans Jørgen Amstrup Best.medlem 

Århus 1900  Louise Åstrøm Formand 

Århus 1900  Henrik Larsen Best.medlem 

Århus 1900  Morten Thomsen Medlem 

Aars Poul Erik Pedersen Best.medlem 

Aars Kenneth M. Nielsen Formand 
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Bilag 2: Stemmeberettigede til JTU Ekstraordinær Generalforsamling 
2016 

 
 

 
Navn/klub: Medl. Stemmer:   
Ann Hansen  2 

Henning Damsgaard  2 

Thomas Jacobsen  2 

Thomas Svendsen  2 

Dan Monrad  2 

Dorte Klüwer  2 
Bindslev Tversted Idrætsforening 84 2 
Danfoss Tennisklub 36 2 
Sindal Tennis Klub 80 2 
Vejen tennisklub 42 2 
Aalborg Chang 55 2 
Dronninglund IF - Tennisafd. 102 4 
Hadsten Tennisklub af 1921 162 4 
Hadsund Tennisklub 136 4 
Hammel Tennisklub 146 4 
Hirtshals Tennisklub 106 4 
Hobro Tennisklub 119 4 
Højbjerg Tennisklub 143 4 
Nørresundby Squash & Tennisklub 107 4 
Ribe Tennis Klub 117 4 
Ry Tennis Klub 143 4 
Aalborg Østre Tennisklub 157 4 
Aars Tennisklub 189 4 
Hasle Tennisklub 238 6 
Hjørring Tennisklub 297 6 
Odder Tennisklub 235 6 
Skanderborg Lawn Tennis Klub 217 6 
Skive Tennisklub 269 6 
Vejle Tennis Klub 240 6 
Esbjerg Tennis Klub 392 8 
Hjortshøj Egå Idrætsforening(HEI) 365 8 
Horsens Tennis Klub 313 8 
Aalborg Tennisklub 360 8 
Aarhus 1900 Tennis 395 8 
Aarhus Gymnastik Forening af 1880 313 8 
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Idrætsklubben Skovbakken Tennisafd 626 10 
Kolding Tennis Klub 430 10 
Randers Tennisklub 434 10 
Risskov Tennis Klub 452 10 
Sønderborg Tennisklub 407 10 
Aarhus Lawn-Tennis Selskab 476 10 

Stemmer totalt    214 

 
 

 
 


