REFERAT
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
JYLLANDS TENNIS UNION
DEN 8. MARTS 2016
ARENA RANDERS
TILSTEDE:
Klubber:

Bestyrelse:

Gæster:

Esbjerg, Fjerritslev, Hadsten, Hadsund, Horsens, Kristrup, Odder,
Randers, Risskov, Skanderborg, Skive, Skovbakken, Vejen, Vejle, Aalborg
TK, Aars 1
Lone Tørnes Andersen, Henning Damsgaard, Thomas Jacobsen, Ann
Hansen,
Konsulent Lars Elkjær
Konsulent Lene Steffensen
Henrik Klitvad (DTF), Henrik Maris (SLTU), Torben R. Hocksdahl (DTF),
Claus Ketterle (Cool Sport), Jørgen Torpe Kann (dirigent), Elmer Møller
(Jesper Bak, Rasmus Michelsen), Michael Østergaard Hansen (DTF
Klubudviklingskonsulent), Pelle Lindahl (DTF Klubkonsulent), Aase
Andresen, Peter Sonnichsen, Frederik Hoffmann (JTU praktikant)

Lone Tørnes Andersen indledte generalforsamlingen med at byde velkommen, hvorefter
der var navneopråb ved Lars Elkjær blandt de fremmødte repræsentanter fra klubberne,
gæster samt bestyrelse.
Hyldest til Elmer Møller, Århus 1900:
Thomas Jacobsen, JTU: Jylland har fået en europamester – igen! Et stort tillykke til Elmer
Møller – europamester for U12 drengehold. Derfor er Elmer inviteret med til
generalforsamlingen, så vi har mulighed for at hædre Elmer med det flotte resultat. Lad
os give Elmer en stor hånd. Thomas Jacobsen overrakte præmiecheck/legat samt et par
gaver fra HEAD – ledsaget af mange klapsalver!

1

Der henvises til bilag 1 for den komplette liste over deltagere
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Ad. 1:

Valg af dirigent
Lone Tørnes Andersen 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 8. marts og er varslet
rettidigt, erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovlig.

Ad. 2:

Beretning fra bestyrelsen og udvalg om det forløbne år
Lone Tørnes Andersen indledte med en kort 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). Dernæst supplerede henholdsvis
Lars Elkjær beretninger fra Klubudviklings- og Breddeområdet, JM Play &
Stay, JM Minitennis samt JM Veteran. Thomas Jacobsen supplerede
beretning fra JM Udvalget og Ann Hansen supplerede beretning om
Tøsetennis. I alle beretninger blev der takket for den store indsats, der
foregår blandt klubber og ildsjæle rundt om i de jyske klubber.
Jørgen Torpe Kann: Spurgte om der var kommentarer til såvel skriftlige
beretninger som mundtlige supplementer til disse?
Thomas Svendsen: 2 spørgsmål – digital strategi og direkte kommunikation
med det enkelte medlem? Fokus på medlemsvækst? Hvilke overvejelser har
bestyrelsen gjort sig ift. dette? Rekruttering af unge – er dette ikke i fokus?
En bekymring for om JTU virkelig bliver mere og mere udfordret på denne
del.
Lone Tørnes Andersen, Lars Elkjær: Fokus er i den grad på dette område –
således både overordnet som prioritering via JTU´s konsulent, i ”Bevæg-digfor-livet” projektet og naturligvis også via en helt ny digital platform for
DTF. DTF kommer i 2015 ud med et stort underskud, fordi man netop
investerer midler ift. IT-delen og dermed målsætningen om kommunikation
direkte med det enkelte medlem – herunder også ”handicap” til de enkelte
medlemmer, etc..
Poul Erik Pedersen: Problemet er ikke at få nye medlemmer – der er hvert
år en stor udskiftning af medlemmer. Klubberne skal blive bedre til at
fastholde medlemmer.

Referat af ordinær JTU-generalforsamling den 8. marts 2016

Side 2

Thomas Svendsen: Husk minitennis – dette kan ikke overvurderes. Det er
så vitalt at klubberne udnytter muligheden ift. minitennis.
Lars Elkjær: En række klubber har arrangeret Østjyllands Minitennis Tour og
der må man lukke for tilmeldinger ved 60 tilmeldte. Så der er bestemt et
behov – men det kræver også aktivering af ledere/ildsjæle og trænere i
klubberne, så vi sikrer opmærksomhed og opbakning til dette.
Thomas Svendsen: JTU er i krise og udfordret. Vi hører om samarbejde med
DGI tennis som sikkert er meget godt. Men hvad med samarbejdet imellem
unioner og ift. DTF. Har man overvejet at slå unioner sammen, eller helt
nedlægge unioner. Måske en union i Øst og en union i Vest? Hvad er JTU´s
holdning til dette?
Erling Rovelt: JTU har en passende størrelse og gør det godt.
Ann Hansen: Det er ude i klubberne at arbejdet skal ske ift. rekruttering og
fastholdelse af medlemmer. Decentrale unioner sikrer fastholdelse af en
lang række frivillige ledere og ildsjæle. Så man skal være varsom, hvis man
overvejer nedlæggelse eller sammenlægning.
Thomas Svendsen: Hvad nu hvis klubberne ikke fungerer? Hvis der ikke er
ildsjæle nok, eller kompetente ledere til at løfte opgaven? Det er ikke
klubberne, der skal redde sig selv. Der skal være sparring fra såvel union
som forbund.
Pia V. Ankersen: I dansk tennis er der 2 politiske niveauer – det er en
udfordring. Således er unionerne at sammenligne med regioner, mens
forbund er at sammenligne med Folketinget. Strukturen er dog således at
”regionsformænd” sidder i ”Folketinget” – dermed en sammenblanding af de
politiske niveauer. Centrale beslutninger er ikke sikret en implementering,
da nogle unioner kan gå enegang uanset hvad forbund beslutter eller
anbefaler. Derfor bør der være tale om et arbejdsfællesskab i stedet for et
politisk fællesskab.
Asbjørn Nordam: Hvis tennissporten skal have vækst, så skal der være
kvalitet ude i klubberne. Budgetstruktur skal måske lægges om i nogle
klubber, så der kommer en lønnet person, der kan sikre og anerkende
frivillige ledere. DTF er god til koncepter, unioner sikrer at de formidles ned
igennem systemet. Trænermangel er dog en udfordring.
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Thomas Svendsen: Et eksempel – Vejle Tennisklub laver overskud det ene
år efter det andet, men de vælger ikke at investere midler i udvikling af
sporten eller klubben. Der skal investeres for at sikre udvikling og vækst.
Peter Sonnichsen: Et historisk tilbageblik ift. nedlæggelse af unioner og
sammenlægning/nedlægning af kredsene. Man gjorde JTU større, men 30
frivillige forsvandt nærmest ved samme lejlighed. Derfor vil en nedlæggelse
af unionerne betyde at der er stor risiko for at miste en lang række ildsjæle.
En ros til JTU og DTF for at indlede samarbejde med DGI – dette er til gavn
for tennissporten. Generelt stor ros til JTU – I gør det godt!
Michael Ø. Hansen: Skisma mellem idegenerering og eksekvering – således
både i forbund, union og klubber. Der skal være mere fokus på eksekvering
og fokus på kerneydelser. I Aalborg TK er man gået benhårdt efter at levere
kvalitet på kerneydelsen – altså tennis! Dette har givet resultater.
Pia V. Ankersen: At tro at JTU har indflydelse på beslutninger er pseudo.
Reel indflydelse for JTU er nok en saga blot. Stort er godt, hvis der sikres
stordriftsfordele. Er det politiske niveau nødvendigt? De politiske tandhjul
skal i hvert fald falde perfekt ”i hak” for at sikre det nødvendige samspil.
Lone Tørnes Andersen: Der udføres ikke kun ”politik” i JTU, men også en
lang række praktiske opgaver. Således er der også en masse drift i JTU´s
ledere og ildsjæle.
Thomas Svendsen: Ved JTU og DTF hvad klubberne forventer? Går unioner i
samme retning som DTF? Går alle unioner i samme retning? Er det synkront
hvad klubber og unioner/forbund ser som målet?
Asbjørn Nordam: I får vækket en gammel dinosaur med denne politiske
snak. Har siddet med i alle led af organisationen. Lad DTF agere meget
overordnet, det bør smitte af på unionerne, der skal formidle det ned
igennem unioner til klubberne. Forventningen til unionen er, at I har en
konsulent der kan inspirere, hvilket Lars gør ganske glimrende. Derudover
en forventning om at unionen løfter centrale arrangementer – holdturnering,
JM og andet. Men selve arbejdet med rekruttering og fastholdelse ligger ude
i klubberne.
Ann Hansen: Samarbejdet med DGI er vitalt. Vi har et fælles mål om at løfte
antallet at tennisspillere samlet set i Danmark. Således en udvikling af såvel
DGI som DTF.
Henrik Maris: Slagelse Tennisklub har manglet trænere i 3 år.
Organisationen har ikke været på plads. At fjerne unioner vil være
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problematisk, det vil betyde at man fjerner grundlaget for en masse
aktivitet og en masse ildsjæle. Men måske en ”øst-vest” dimension er værd
at overveje. Således kunne man forestille sig en sammenlægning af KTUSLTU og JTU-FTU.
Pia V. Ankersen: 2 kammer system må oprettes, således at unioner ikke
skal sidde i DTF´s bestyrelse. Det er ganske enkelt ikke hensigtsmæssigt.
Kan JTU og DTF stå inde for at der altid er fuld opbakning fra alle unioner ift.
DTF´s beslutninger? ”Nej” – og det er netop et stort problem.
Thomas Svendsen: Tennissporten er udfordret – kan vi gøre noget? Vil
gerne personligt gøre en indsats, men vi skal være enige om retningen.
Erling Rovelt: JTU kører godt og leverer rigtig mange gode ydelser og
aktiviteter. Blot lige for at understrege dette. Der er en god organisation og
en god struktur.
Michael Ø. Hansen: Lidt mere lavpraktisk fokus. JTU´s kernetilbud er blandt
andet holdturneringen. Information kommer meget sent ud, driften af
holdturneringen er ikke god nok. Der bør være en bedre service omkring
sådan en vital kerneydelse.
Jørgen Torpe Kann: Er der yderligere spørgsmål eller kommentarer? Ikke
tilfældet - alle beretninger, såvel skriftlige som mundtlig blev hermed taget
til efterretning.
(herefter en kort pause)
Lars Elkjær: Tak for en god debat og udveksling af meninger og
synspunkter. Som medarbejder er det en fornøjelse at opleve denne
dedikation som disse meninger jo netop er et udtryk for. Lad os huske på at
forskellige meninger giver råstof til udvikling, hvis vi forvalter dette på den
bedst mulige måde. Så tak for en god debat!

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?
Dan Monrad: En nedgang på sponsorer – hvad skyldes dette?
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Henning Damsgaard: En reguleret aftale med hovedsponsor HEAD.
Michael Ø. Hansen: Hvad er grunden til at JM og Holdturnering er anført
under udgifter, når det er en indtægt?
Henning Damsgaard: Posterne har altid figureret her – ingen anden logisk
forklaring, men måske noget vi skal ændre fremad.
Jørgen Torpe Kann: Regnskabet er hermed godkendt.

Ad. 4

Eventuelt indkomne forslag
Jørgen Torpe Kann: Der er ikke kommet nogen forslag.

Ad. 5

Fastsættelse af kontingent for 2015
Jørgen Torpe Kann:
Damsgaard.

Forslag

til

kontingent

–

motiveret

af

Henning

Bestyrelsen foreslår følgende kontingent for 2016.
Bestyrelsen foreslår kontingentet til DTF/JTU for 2016 opkrævet således:
Grundkontingent kr. 500,- og kr. 89,60 pr. medlem udover 50.
Dog reguleret som DTF måtte vedtage på sin generalforsamling 19/3 2016.
Dolf Handrup: Har man overvejet en regulering af kontingent, således at
juniorer betaler mindre end seniorer? En ret stor andel af juniorers
kontingent går direkte til forbund og union.
Henning Damsgaard: Det har aldrig været en overvejelse, men vi tager
input med. Til orientering er der foreslået stigning på kr. 3,- fra DTF´s side.
Ann Hansen: En række kommuner giver jo også et stort tilskud til
børn/juniorer.
Jørgen Torpe Kann: Kontingent blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 6

Godkendelse af indeværende års budget
Henning Damsgaard fremlagde budget for 2016 i hovedtal med enkelte
kommentarer. Der er som altid budgetteret efter forsigtighedsprincippet.
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Jørgen Torpe Kann: Formelt skal budget godkendes. Er der nogen
kommentarer?
Lotte Gundtoft: Lars har tidligere fremhævet at han er glad for at være
ansat i den union, der prioriterer klubudviklingsområdet mest. Men hvad er
så grunden til at beløbet på dette område sættes ned? Er det et udtryk for
mindre service til klubberne?
Lars Elkjær og Henning Damsgaard: Der er lavet en anden fordeling af Lars´
opgaver og ansættelse ift. DTF – dermed flere midler fra DTF til JTU. Dette
skulle dog ikke betyde en forringet service eller opmærksomhed på
området.
Lars: Væsentligt at pointere at der også i Jylland er 3 DTF klubkonsulenter,
derudover
har
DTF
lige
ansat
Michael
Ø.
Hansen
som
klubudviklingskonsulent.
Jørgen Torpe Kann: Formelt skal budget godkendes. Godkendt.

Ad. 7

Valg af formand
John Sloth (Hammel) var valgt for 2015-2016, men er udtrådt i utide. Der
skal dermed vælges en person for 1 år. Har bestyrelsen et forslag?
Henning Damsgaard: Bestyrelsen foreslår Rene Lynge (Esbjerg).
Såvel bestyrelse som Rene Lynge motiverede derefter kandidatur.
Forsamlingen havde et par spørgsmål i denne forbindelse, som Rene og
bestyrelse svarede på.
Jørgen Torpe Kann: Er der andre kandidater? Det er ikke tilfældet.
Rene Lynge er hermed valgt for 2016.

Ad. 8

Valg af kasserer
Henning Damsgaard (Hasle) er valgt for 2014-2015 og dermed på valg. Er
villig til genvalg.
Jørgen Torpe Kann: Er der andre kandidater? Henning Damsgaard er
dermed valgt for 2016-2017.
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Ad. 9

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jørgen Torpe Kann:
Laura Biagiotti (Kolding) og Thomas Jacobsen (Hobro) er valgt for 20142015 – dermed på valg. Laura er ikke villig til genvalg, Thomas er villig til
genvalg.
Ann Hansen (HEI) og Lone Tørnes Andersen (Vejle) er valgt for 2015-2016
– dermed ikke på valg. Lone Tørnes Andersen ønsker dog at udtræde midt i
perioden og der skal derfor vælges 1 person for 1 år.
Har bestyrelsen nogen forslag?
Bestyrelsen og Lars Elkjær motiverede dernæst Dan Monrad (Horsens),
Dorte Klüwer (Skovbakken) og Thomas Svendsen (Vejle). Således 1
kandidat mere end nødvendigt.
Jørgen Torpe Kann: Da der ifølge vedtægterne er mulighed for at vælge helt
op til 6 menige bestyrelsesmedlemmer, så giver 3 kandidater ikke noget
problem. Dog skal man lige være enige om, hvem der vælges for en 1-årig
periode. Thomas Svendsen har indikeret at han godt vil vælges for en 1-årig
periode, hvorfor bestyrelsens forslag er:
Dan Monrad vælges for 2016-2017
Dorte Klüwer vælges for 2016-2017
Thomas Svendsen vælges for 2016
Er der andre kandidater?
Da det ikke er tilfældet, så er Dan Monrad, Dorte Klüwer og Thomas
Svendsen valgt for perioder som angivet.

Ad. 10

Valg af Appeludvalg
Poul Erik Pedersen (Aars) er valgt for 2013-2015, dermed på genvalg for
perioden 2016-2018. Villig til genvalg.
Carsten Palsgaard (Randers) er valgt for 2014-2016 – dermed ikke på valg.
Erik Segel (Risskov) er valgt for 2015-2017 – dermed ikke på valg.
Poul Erik Pedersen er dermed valgt for perioden 2016-2018.

Ad. 11

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
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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
Jørgen Torpe Kann: Er der nogen, der ønsker ordet?
Pia V. Ankersen: Der har været en debat i aften og JTU er i krise eller ej. I
forbindelse med dialogmøderne om det politiske program forespurgte
Hadsten efter medlemstal til brug for analysearbejde. Dette resulterede i en
simpel excel-fil. Det bør JTU og DTF kunne lave bedre, så det bliver muligt
at forholde sig til dette på et mere nuanceret og professionelt grundlag.
Bestyrelsen: Det er noteret.
Jørgen Torpe Kann: Er der andre der ønsker ordet?
Lars Elkjær: Så er vi kommet til det tidspunkt, hvor vi skal hædre nogle af
alle de dedikerede ildsjæle og ledere, der er i tennissporten.
Lars Elkjær motiverede derefter følgende personer med nedenstående ord:
Som lønnet medarbejder indenfor den sport jeg elsker, er det en fornøjelse
at kunne motivere hæder til en række ildsjæle, der har brugt frivillige timer
til gavn for tennissporten, såvel lokalt, regionalt (JTU) som nationalt. Som
medarbejdere er vi dybt afhængige af folk, der yder en stor frivillig indsats –
og dem er der heldigvis mange af rundt omkring i det jyske! Tak for
indsatsen og tak for samarbejdet til jer alle!!
Derudover også en stor tak til JTU´s bestyrelse og udvalg for et godt
samarbejde og naturligvis også jeres store indsats!
Heldigvis har vi mulighed for at hædre flere personer i dag!
JTU´s Fortjenstnål – Erik Segel, Risskov: Motiveres af Lars –
overrækkes af Henning
Har igennem mange år ydet en stor indsats i Risskov Tennisklub som
holdturneringsansvarlig. Sikrer altid god opbakning til såvel JTU som DTF
holdturnering, derudover god reklame og dermed opbakning til JTU´s JM
mesterskaber – i særdeleshed for veteraner, hvor Risskov ofte stiller med
flest deltagere og ofte ender som den mest vindende klub.
Erik Segel har udover sin meget aktive rolle i Risskov også bidraget med
sparring og arbejdsopgaver i forbindelse med JM Veteran – såvel inde som
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ude.
Derudover har Erik Segel også bidraget i JTU´s Appeludvalg omkring
Holdturneringen.
Erik Segel er kendetegnet ved altid højt humør – en ildsjæl der fuldt fortjent
tildeles JTU´s Fortjenstnål. Et stort tillykke til Erik!
JTU´s Fortjenstnål – Lone Tørnes And., Kolding/Vejle/JTU/DIF:
Motiveres af Lars – overrækkes af Ann
Lone har ligeledes igennem en årrække ydet en stor indsats i såvel JTU som
i de klubber, hvor Lone har haft sin daglige gang. Opgaverne er altid blevet
løst med humor og stor ansvarlighed. Derudover har Lone udover sine
frivillige opgaver for JTU og i flere klubber, også haft tid til at engagere sig i
såvel Vejle Eliteråd samt i DIF som ambassadør.
JTU´s Fortjenstnål – Laura Biagiotti, Kolding/Skovbakken/JTU:
Motiveres af Lars – overrækkes af Ann
Laura har igennem en årrække ydet en stor indsats med såvel små som
større opgaver. Uden tennisbaggrund har du på allerbedste vis overtaget
roret ift. Unionstræning og derudover været tovholder på såvel SEB Tennis
Cup som jyske mesterskaber.
Såvel Laura som Lone har med stort engagement og omhu været
drivkræfter i bestyrelsen. De har totalt uselvisk passet deres
ansvarsområder til perfektion og udbygget dem med gode idéer og banet
vejen for de nye, som bliver valgt ind. Det er af vital betydning, at
bestyrelsesmedlemmer i såvel JTU som i enhver bestyrelse overhovedet er
deres opgave voksen og har helikoptersynet, så de giver energi til alle!
Dette har I begge til fulde formået. Et stort tillykke med tildeling af JTU´s
Fortjenstnål til jer begge!
JTU´s Lederpris – Jens Leths Lederpris – Peder Helmuth Hansen,
Sønderborg: Motiveres af Lars
(Peder er forhindret i at være til stede og vil få overrakt check og en lille
gave ved passende lejlighed i Sønderborg).
Peder har som formand for Sønderborg Tennisklub ydet en stor indsats for
at genrejse klubben – såvel hvad angår aktiviteter, medlemmer, frivillige,
faciliteter og økonomi. Peder har i den grad udvist ansvarlig ledelse med et
godt blik for anerkendelse af frivillige ledere og ildsjæle, en god dialog med
klubbens trænere og medlemmer. Med andre ord – et godt blik for ”den hele
klub”. En klub i vækst – målt på sponsorer, medlemmer, aktiviteter og
økonomi!
Peder blev formand i klubben i 2012 og har siddet i bestyrelsen af flere
omgange tidligere.
Peder var ankermand i ansøgningen bag en ansøgning om at blive Årets
Tennisklub i 2009, hvilket DTF kvitterede for med tildelingen af denne flotte
hæder. På ganske få år – altså siden 2012 – har Peder været i spidsen for
en genrejsning af Sønderborg Tennisklub, såvel sportsligt, socialt som
økonomisk! Et eksempel til efterfølgelse for andre!
Sønderborg Tennisklub er nomineret til at blive Årets Forening i Sønderborg,
mens Peder selv er indstillet til at blive Årets Ildsjæl i Sønderborg.
Fra JTU´s Generalforsamling skal der lyde et stort tillykke til Peder – og
gerne klapsalver, der kan høres helt til Sønderborg.
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JTU´s Æresnål – Henrik Klitvad, DTF: Motiveres af Lars –
overrækkes af Henning
JTU´s Æresnål uddeles meget sjældent og dermed kun i ganske særlige
tilfælde. Således kun uddelt 6 gange i JTU´s historie. I de fleste tilfælde
tildelt folk, der har ydet en mangeårig indsats for JTU i diverse udvalg,
bestyrelse og lignende. Nålen uddeles til personer, der har ydet en
ekstraordinær indsats for tennissporten – således også i Jylland.
DTF´s formand Henrik Klitvad tildeles JTU´s Æresnål. Henrik har som
formand altid haft blik for hele tennis-Danmark, altid repræsenteret DTF ved
JTU generalforsamlinger og altid stillet op til diverse DTF arrangementer i
det jyske. Henrik Klitvad har siddet i DTF´s bestyrelse siden 1998, blev
næstformand i 2003 og formand siden 2004.
Henrik tager afsked formelt på DTF´s Generalforsamling den 19. marts – og
hans afsked bliver markeret ved en reception den 17. marts i HIK.
Fra JTU´s side skal der lyde en meget stor tak for den kæmpe indsats, du
har ydet for dansk tennis! Et stort tillykke med en meget fortjent tildeling af
JTU´s Æresnål til Henrik Klitvad!
Henrik Klitvad: En kæmpe stor tak for den flotte nål og ikke mindst æren
ved at modtage JTU´s Æresnål. En helt fantastisk rejse med mange gode
oplevelser. I den kommende tid vil fokus antageligt være på
medlemsrekruttering, digital strategi, samarbejdet mellem DTF-DGI –
sikkert på sigt en fusion imellem DGI og DTF. DTF´s økonomi er sund og
solid – dette har også været et mål. I 2015 kommer DTF ud med et stort
underskud, dog som direkte afledt effekt af store investeringer på ITområdet. God økonomi er naturligvis væsentlig, så der netop er råd til at
investere når behovet er der – eller når ideen er der. Held og lykke til hele
tennis Danmark i fremtiden. Som Lars sagde, så kan jeg love jer, at det er
et ”på gensyn” og ikke ”et farvel” til denne sport. I er alle velkomne til at
kontakte mig – også fremadrettet. Sådan har det været i alle mine år som
formand, sådan vil det fortsat være. Tak for jeres indsats for dansk tennis
og endnu engang tusind tak for den flotte hæder og ære!
Jørgen Torpe Kann: Tillykke med den flotte hæder til jer alle!
Er der flere, der ønsker ordet?
Asbjørn Nordam: Et indslag med historisk islæt, krydret med en ”up-dodate” markering at, at Brøndby (DTF) og Sjælland skal ”høre fra
klitrækken”. Således en motivation til at vi i Jylland står sammen og sikrer
gode betingelser for tennisspillere og klubledere og selv er med til at skabe
mulighederne. En reklame for at hallen i Skive nu er isoleret – ”så I kan
bare komme an” ☺
Lauritzen-Sonnichsen Prisen:
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Thomas Jacobsen og Peter Sonnichsen uddelte denne pris til Skovbakken.
Dorte Klüwer modtog prisen på vegne af Skovbakken. Tillykke!

Jørgen Torpe Kann: Er der flere indlæg, spørgsmål eller kommentarer? Det
er ikke tilfældet. Dermed er generalforsamlingen afsluttet. Tak for i aften.
Lone Tørnes Andersen: Tak for fremmødet, tak for samarbejdet igennem
årene til diverse arrangementer og tak for god debat til aftenens
generalforsamling.
Lars Elkjær: En stor tak for et super godt samarbejde til HEAD. HEAD har
stor betydning for JTU´s aktiviteter – ikke bare i form af økonomi, men også
i form af bolde, præmier og diverse. En stor tak til Claus Ketterle og Co. ved
Cool Sport for det gode samarbejde! På bordene står der et rør bolde til alle
fremmødte – en gave fra HEAD og JTU. Kom godt hjem!
Henning Damsgaard: Slutteligt en tak til Jørgen Torpe Kann for myndig
ledelse af forsamlingen.

Den

/3 2016

_________________________________
Jørgen Torpe Kann, dirigent
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Rene Lynge, formand
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Bilag 1: Deltagerliste JTU Generalforsamling 2016
Esbjerg
Fjerritslev
Hadsten
Hadsund
Horsens
Kristrup
Odder
Randers
Risskov
Skanderborg
Skive
Skovbakken
Vejen (DTF klubkons.)
Vejle
Aalborg TK
Aars

Rene Lynge
Dolf Handrup
Pia Vedel Ankersen
Karen Johansen, Bent Johansen
Dan Monrad
Helle Friis, Flemming Vadsbach
Erling Rovelt
Karen Andersen
Erik Segel
Kinni Foss, Lotte Gundtoft
Asbjørn Nordam
Dorte Klüwer
Pelle Lindahl
Benjamin Ejlersen, Thomas Svendsen
Mads Brix, Jesper Engelund,
Michael Blensner, Niels Emery
Poul Erik Pedersen

JTU/Vejle
JTU/Hasle
JTU
JTU/HEI
JTU
JTU

Lone Tørnes Andersen
Henning Damsgaard
Thomas Jacobsen
Ann Hansen
Lene Steffensen
Lars Elkjær

Gæst – Cool Sport
Gæst:
Gæst:
DTF klubkonsulent
DTF Klubudv.kons.
DTF
DTF – SLTU
JTU praktikant
Dirigent (gæst)

Claus Ketterle
Elmer Møller + Jesper Bak + Rasmus Michelsen
Aase Andresen, Peter Sonnichsen
Torben R. Hocksdahl
Michael Østergaard Hansen
Henrik Klitvad
Henrik Maris
Frederik Hoffmann
Jørgen Torpe Kann
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