Referat JTU generalforsamling 2017
Afholdt 8. marts i Arena Randers

TILSTEDE
Klubber: Aarhus 1900, Aalborg TK, Aars, Hadsten, Hasle, Hinnerup, HEI, Hirtshals TK, Dronninglund, Kolding,
Kristrup, Randers, Risskov, Ry, Ribe, Skovbakken, Skive, Sønderborg, Vejle
Bestyrelse: Benjamin Ejlersen, Erik Jan Pedersen, Frits Rasmussen, Henning Damsgaard, Peder Helmuth
Hansen, Pia Vedel Ankersen, Thomas Jacobsen
Gæster: Lars Elkjær (DTF), Torben Hocksdahl (DTF), Henrik Klitvad, Henrik Maris (DTF), Klaus Nørby
Jacobsen (DTF), Jørgen Torpe Kann

DAGSORDEN
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Valg af dirigent
Beretning fra bestyrelsen og udvalg
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Godkendelse af indeværende års budget
Godkendelse af nye vedtægter for JTU.
 Nuværende samt oplæg til nye vedtægter
Valg af formand
 Pia Vedel Ankersen er på valg (modtager evt. genvalg)
Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Følgende er på valg:
 Peder Helmuth Hansen (genopstiller ikke)
 Erik Jan Pedersen (modtager genvalg)
 Thomas Jacobsen trækker sig fra bestyrelsen

Følgende er valgt for perioden 2016-2018
 Benjamin Ejlersen
 Frits Rasmussen
 Kasserer Henning Damsgaard
9. Valg af appeludvalg
 Carsten Palsgaard er valgt for 2014-2017. Modtager ikke genvalg.
 Poul Erik Pedersen er valgt for 2016-2019.
 Erik Segel er på valgt for 2015-2018
10. Valg af revisorer og en suppleant
 Bjarne Aaen og Henrik Aaen (modtager genvalg)
 Poul Henning Vietz som revisorsuppleant (modtager genvalg)
11. Evt.

Formand for JTU Pia Vedel Ankersen (PVA) bød velkommen til generalforsamlingen. Lene Steffensen
forestod navneopråb.

AD. PKT. 1. VALG AF DIRIGENT
Pia Vedel Ankersen foreslog på bestyrelsens vegne Jørgen Torpe Kann (JTK). JTK vælges som dirigent.
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 og beslutningsdygtig.

AD. PKT. 2. BERETNING FRA BESTYRELSEN OG UDVALG
PVA uddybede den skriftlige beretning med en præsentation. Den tilhørende PowerPoint er vedlagt som
bilag til referatet.

JTU's organisering
Den mundtlige beretning havde fokus på fremadrettede opgaver for JTU, og herunder hvorledes disse kan
forventes løst, specielt taget den nye organisering af JTU i betragtning, hvor Lars Elkjær (LE) er overgået til
fuldtidsansættelse i DTF, Lene Steffensen (LS) holder op til sommer og Thomas Jacobsen påbegynder en
JTU-konsulentansættelse på 32 timer. JTU vil fremadrettet have fokus på udvikling af udbud og
koordination af aktiviteter, der har til hensigt at forøge aktiviteterne i klubnetværker.

DGI samarbejde
PVA beskrev diskussioner på de nyligt afholdte fire klubmøder. Disse var i år afholdt i samarbejde med DGI
tennis. De deltagende klubber markerede sig meget kraftigt med forventninger om et øget samarbejde
mellem DGI tennis og DTF/JTU. Dette specielt på juniorområdet, ift. træneruddannelse mv. Fra klubbernes
side fremgik det meget tydeligt, at der var en forventning om, at der fremadrettet ikke forekommer
dobbeltudbud.
PVA redegjorde for udfordringer ift. politisk struktur og kontingentstruktur. Der er en markant forskel på
kontingentet til DGI på cirka 9 kr. og de rundt regnet 90 kr. der betales pr. medlem til JTU/DTF. Det fælles
gode i form af landshold, talent og elite, som leveres af DTF og unionerne, bidrager DGI ikke til. Det kan til
dels forklare forskellen i kontingent. Ikke desto mindre må der spørges til, om det er muligt med en
tilnærmelse af de to kontingentformer, hvor JTU/DTF’s er en grundkontingentstruktur, og DGI's er en
ydelsesbaseret kontingentform. Endvidere påpeges det, at DGI’s politiske struktur er udemokratisk ift. valg
af tennisformand samt medlemmer i aktivitetsudvalg. Endvidere, at DGI landsdelsbestyrelserne, som er
valgt af alle DGI sportsklubber, er løsrevet fra de enkelte sportsgrene - eksempelvis er der ingen i DGI
Østjyllands bestyrelse, som repræsenterer tennis. Der kan derfor med fordel tænkes i en tilnærmelse af de
to organisationer ift. såvel kontingent- og politisk struktur.
PVA påpegede, at dobbeltudbud med deraf følgende manglende volumen i tennisaktiviteter er et stort
problem specielt i Jylland. Endvidere er det et problem, at DGI tennis er gået i konkurrence med
eksempelvis JTU’s holdturnering. Dette er en stor udfordring for JTU, idet holdturnering (HT) er et

kerneprodukt i JTU/DTF. HT har igennem de sidste år oplevet tilbagegang i tilmeldte hold således, at der i
dag deltager 60 klubber i HT ud af de cirka 120 jyske tennisklubber.
PVA redegjorde for, at der er afholdt en seminardag med deltagere fra DGI Jylland og JTU-medlemmer.
Konklusionen er, at der i Nord-, Midt- og Vestjylland samarbejdes intensivt med henblik på at skabe mindst
mulig administration og mest mulig tennis. Men i DGI Østjylland er der ikke villighed til at samarbejde.
Endvidere har det vist sig, at DGI på landsplan har den holdning, at dét samarbejde, der er pt., er
tilstrækkeligt.

JTU og DTF
PVA beskrev endvidere JTU’s rolle og betydning ind i DTF. PVA er eneste jyske medlem af DTF’s bestyrelse.
Udover de fire unionsformænd er der formanden Henrik Thorsøe, næstformand Thomas Kønigsfeldt,
kassereren Jan Winther og Henrik Maris.
Unionsformændene sidder med dobbeltmandater, idet de både sidder i unionsbestyrelserne og
forbundsbestyrelsen. Endvidere har Henrik Maris et dobbeltmandat, idet han også er i SLTU’s bestyrelse.
Derudover har Thomas Kønigsfeldt en meget arbejdskrævende bestyrelsespost i ITF.
PVA redegjorde for, at alle forbund under DIF fremadrettet vil få tildelt midler på baggrund af performance
og der i højere grad vil blive implementeret en resultatstyring på baggrund af resultat- og procesmål.
DTF's strategiske spor
Processen med udarbejdelse af målsætninger i form af strategiske spor med tilhørende resultat- og
procesmål er pågået i knap et år. PVA første oplevelse med DTF’s bestyrelsesarbejde var, at DTF’s
bestyrelse ikke fik accepteret de strategiske spor. DTF’s bestyrelse blev derfor sat til på ny, at udarbejde
strategiske spor i overensstemmelse med det materiale, som var udarbejdet til og gennemgået for DTF af
DIF.
Primo 2017 bestod DTF første runde af arbejdet med de strategiske spor. Der foreligger nu et arbejde med
at udarbejde relevante proces- og resultatmål i tilknytning til sporerne.
Udover de tre spor, som er beskrevet, er der desuden en problemstilling en manglende organisatorisk kraft
i DTF og unionerne, hvilket angives at skyldes manglende politisk og administrativ kongruens mellem
unionerne og forbundet. Dette er ligeledes et udviklingsområde.
DTF 's IT-udfordring, Bevæg dig for livet og ansættelse af ny direktør
Udover disse opgaver har der igennem længere tid (de sidste to år), været arbejdet med udvikling af
effektivt og tidssvarende IT for såvel administration og klubberne i DTF og unionerne. Endvidere er der
ansat en ny direktør Klaus Nørby Jacobsen.
Det blev af PVA påpeget, at JTU meget gerne vil samarbejde i overensstemmelse med de idrætspolitiske
visioner i Bevæg dig for livet, således som de er udstukket af Kulturministeriet, og således som klubberne
ønsker det. Desværre må vi i JTU erkende, at denne villighed til samarbejde ikke på samme vis er tilstede
hos DGI tennis i flere centrale landsdeles, blandt andet i DGI Østjylland.

Nye tiltag i JTU
Der vil i løbet af kort tid blive lanceret en ny hjemmeside. Thomas Jacobsen vil påbegynde sit arbejde som
JTU klubkoordinationskonsulent. Lene Steffensen fortsætter sit arbejde i JTU indtil den 1.8.2017. Lars
Elkjær overgår til DTF. Der arbejdes fortsat med etablering af relevante udvalg i JTU.

Spørgsmål og kommentarer til beretningen
Torben Svejgaard, Ry Tennisklub påpeger, at det er uacceptabelt med dobbeltudbud fra JTU/DTF og DGI,
især for små klubber. Der spørges til, hvorfor vil DGI ikke samarbejde i Østjylland?
Lars H. Larsen (LHL) var DGI Østjylland aktivitetsudvalgsmedlem indtil 5. marts 2017 og er formand i
Hinnerup Tennisklub. LHL beskriver, at han indtil for ganske nylig har været en del af aktivitetsudvalget for
tennis i DGI Østjylland. Han har valgt at trække sig fra dette grundet uforenelige synspunkter mellem ham
og DGI Østjyllands bestyrelse ift. koordination af tennisaktiviteter mellem JTU og DGI. Han beskriver, at han
har arbejdet for at samle aktiviteter i et konstruktivt samarbejde mellem DGI og JTU med henblik på at
undgå dobbeltudbud. Dette afvises af DGI Østjyllands bestyrelse. Han beskriver, at DGI Østjyllands
bestyrelse påpeger, at DGI Østjylland har mange tennisspillere, og de ikke på samme vis som andre
landsdele har oplevet nedgang i medlemstal. Det skal påpeges, at det er en samlet DGI Østjylland
bestyrelse, som ikke ønsker at samarbejde. DGI Østjylland mener, at det er JTU som har et problem, som de
selv må løse blandt andet gennem kontingentnedsættelse.
Netop dette problem med det meget højere kontingent anerkender LHL er udfordrende. Hvor om alting er,
vil det være nødvendigt med en ny bestyrelse i DGI Østjylland og ny formand for DGI tennis, såfremt der
skal etableres et samarbejde fremadrettet med henblik på at undgå dobbeltudbud.
Torben Svejgaard, Ry Tennisklub spørger om alle tennisklubber i Østjylland skal melde sig ud af DGI?
Asbjørn Nordam fra Skive Tennisklub: I Skive har man ikke gode erfaringer med DGI. Der er en oplevelse af,
at DGI ikke tilbyder aktiviteter i Vestjylland. Der er især ikke relevante tilbud til juniorer. Derfor kan DGI ikke
stå for junior breddetilbud. Asbjørn frygter, at der afgives noget til DGI, som overhovedet ikke fungerer i
Vestjylland. Han advarer mod at overgive noget som helst som angår juniorer til DGI.
Jørgen Nørgaard, Dronninglund Tennisklub: Erfaringer fra arbejde med og i såvel DTF/JTU og DGI. DGI
sidder hårdt på tennismagten føler de selv, specielt i Østjylland. De overtog mange klubber i Østjylland, og
JTU har ikke fået magten tilbage i Østjylland. Der sidder gamle NTU’er i DGI’s aktivitetsudvalg mv. Der skal
derfor et nyt tennisudvalg og bestyrelse til i DGI Østjylland for, at enderne kan mødes.
Torben Svejgaard, Ry Tennisklub: Man skal samarbejde men ikke overgive. Mere politik og mindre tennis
LHL fra Hinnerup Tennisklub og forhenværende medlem af aktivitetsudvalget for tennis i Jylland: Det er
vigtigt med samarbejde. Det er dog også essentielt, at DTF/JTU skal tilrettelægge kontingent, tilbud og
aktiviteter til mindre klubber. En stor del af de ydelser, der er til klubberne, synes at være målrettet klubber
med mere end 400 medlemmer. Dem er der meget få af i Jylland, og JTU/DTF skal derfor tænke i, at tilbud
er i overensstemmelse med medlemssammensætningen i JTU/DTF.
Peter Sonnichsen (PS), Kolding Tennisklub: Spørger til den nye turneringsstruktur i DTF/JTU, og hvorvidt der
gives tilskud fra DTF til TJ’s konsulentstilling? Endvidere påpeges det, at JTU's nuværende hjemmeside er

velfungerende med relevant lettilgængelig og opdateret information, som PS finder nem at navigere i.
Yderligere påpeger PS, at Kolding Tennisklub modtager betaling fra DGI for baneleje, hvilket er et væsentligt
tilskud til Kolding Tennisklubs økonomi. Yderligere, at DGI er gode til det sociale, men deres kurser er ikke
gode.
PVA: Der arbejdes på, at lave en hjemmeside som er nemmere at vedligeholde. Vi håber naturligvis, at den
bliver tilfredsstillende for brugerne. Endvidere påpeges det, at PVA igennem mange år har forestået mange
DGI aktiviteter og oplever et godt og konstruktivt samarbejde med mange DGI folk. Dog er der pt. ikke
opbakning i DGI's tennisledelse og i de stærke landsdele til samarbejde, hvilket PVA synes er ærgerligt, idet
det i PVA's perspektiv er vigtigt at have fokus på udvikling af tennissporten til gavn for tennisklubberne.
Men lige nu synes der, at være stillingskrig omkring taburetter og kontaktlim i en frygt for ikke at stå som
den stærkeste part ved en eventuelt tvungen fusion på lang sigt. PVA anerkender kontingentudfordringer
for DTF/JTU.
Klaus Nørby Jacobsen, DTF direktør: Der er information på vej omkring den nye turneringsstruktur, hvor der
i næste uge kommer to artikler på hjemmesiden. Den nye struktur er udarbejdet på baggrund af et grundigt
forarbejde. Der forventes en gevinst med sportslig værdi, og det bliver godt for de lokale klubber.
LE's overgang til DTF får ikke den store betydning for JTU's klubber. Det er en styrkelse af
klubudviklingsafdelingen i DTF og klubudviklingsarbejdet i JTU. Det påpeges endvidere, at DTF/JTU's
konsulenter er specialiseret i tennis i modsætning til DGI's, som dækker flere sportsgrene.
Peder Helmuth Hansen fra Sønderborg Tennisklub og JTU's bestyrelse: Det er tydeligt, at DGI-DTF/JTU
spørgsmålet ikke kun angår en problemstilling omkring motion kontra elite. Der er i begge organisationer
administrationsomkostninger – det kommer der ikke idræt og tennis ud af. Det fremstår tydeligt, at DGI's
administration i form af deres rugbrødsmotorer er langt mere velsmurt end DIF. DTF må derfor gå tilbage til
DIF og spørge til DIF’s administrative opbakning til klubberne.
Asbjørn fra Skive Tennisklub: Der skal være et grundlag for godt samarbejde, og i Skive vil vi være sikre på,
at der er relevante og tilstrækkelige tennistilbud, hvis der arbejdes på et yderligere samarbejde. Pt. er der
ikke dobbeltudbud i Vestjylland, fordi der ikke er noget udover hvad tennisklubben selv udbyder, og det der
kan opnås gennem JTU/DTF. Det er sikkert hensigtsmæssigt med samarbejdsområder, men der skal være
opmærksomhed omkring, at der skal være kvalitetstilbud til juniorspillere.
Jørn fra Dronninglund Tennisklub: Der er tydeligvis organisatoriske udfordring ift. samarbejde med DGI
DTF/JTU, idet DGI har en flad struktur, hvor JTU/DTF har en mere hierarkisk.
Klaus Nørby Jacobsen, DTF direktør: Ift. træningsuddannelse er der planer om, at samkøre denne i 2018. I
den sammenhæng påpeges det, at både JTU og DGI har styrker.
Mads Brix fra Aalborg Tennisklub: Bruger DTF penge på eliten? Der er ikke tvivl om, at klubber melder sig
ud pga. den meget stor kontingent til JTU/DTF, og det er en stor udfordring.
Tilføjelse: Forsamlingen tog beretningen til efterretning.

FREMLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB TIL GODKENDELSE
Regnskabet præsenteres af kasserer Henning Damsgaard, som gennemgår udvalgte poster. Der et
overskud, som skyldes et fald i udvalgte aktiviteter.
Regnskabet godkendes.

Bemærkninger til regnskabet
JM står under udgifter selvom der har været et overskud, da det ikke er intentionen at JM skal generere
overskud.
Peter Sonnichsen, Kolding Tennisklub: Der er ikke angivet udgifter til hjemmeside, men fremover vil der her
være afsat et beløb på eksempelvis 10.000

FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. Dette godkendes med en præcisering af, at kontingent pr.
medlem i 2017 er: 3,80 kr. i forsikring og 92,77 kr. til DTF/JTU pr. medlem udover 50 medlemmer samt et
grundkontingent på 500 kr. pr. klub uanset klubstørrelse.

Tabel 1. Kontingent til DTF/JTU inkl. forsikring i 2017
Kontingenttype
Grundkontingent for de første 50 medlemmer
Kollektiv forsikring gennem DIF pr.

Pris i kr.
500,00 kr.
3,80 kr.

DTF kontingent pr. medlem udover 50
medlemmer

59,34 kr.

JTU kontingent pr. medlem udover 50
medlemmer

33,43 kr.

Formlen er: y=500+(3,80*antal medlemmer i klubben)+(92,77*antalmedlemmer-50)

GODKENDELSE AF BUDGET
Budgettet godkendes, og der godkendes endvidere budgetoverskridelse grundet øget
personaleomkostninger. Derudover henstilles der til, at der bruges penge på tennisaktiviteter specielt på
juniorområdet.

Bemærkninger til budgettet
Kasserer Henning Damsgaard: Budgettet for 2017 er udtryk for forudset ordinær drift. Der er på bagkant af
opstilling af budgettet kommet planer om en betydelig stigning i udgifter, hvilket vil påvirke regnskabet. Der
kan forventes meromkostninger grundet ansættelse af TJ.

Budget er lagt ud fra medlemstallet i 2015, og idet der er et fald i medlemsklubber kan der endvidere
forventes et fald i indtægter.
Der gives mandat af forsamlingen til, at bestyrelsen kan bruge flere midler end budgetteret dels til løn og
aktiviteter.
Der var flere tilkendegivelser af at, JTU sammen med DTF må se på, hvilke midler der går til mindre klubber
og motionsklubber (som der er relativt mange af i JTU regi). Dette fordi der blandt mange er en oplevelse
af, at der går for mange kontingentkroner til eliten.
KNJ, DTF direktør: En opfordring til, at der investeres i meningsfulde aktiviteter, der sikrer nye medlemmer.
AN, Skive Tennisklub: Der kan kigges på kontingentstrukturen, men klubber vil gerne betale for
organisationer, der kan tilbyde relevante aktiviteter.
PHP, JTU og Sønderborg Tennisklub: PHP og LE er i gang med en regnearksøvelse med henblik på, at
afdække hvad man får for pengene i DTF, JTU og DGI. Dette vil snart foreligge.
PS, Kolding Tennisklub: Henstiller til dialog med DIF omkring tilskud mv.
PVA, formand JTU: Der må forventes et betydeligt underskud i 2017. Dette skyldes, at der kommer større
personaleomkostninger, da TJ's løn kun delvist indgår i budgettet. Årsagen til, at dette ikke indgår i
budgettet, er, at ansættelsen kom på plads efter budgetlægningen.

GODKENDELSE AF NYE VEDTÆGTER FOR JTU
Nuværende samt oplæg til nye vedtægter vedlagt indkaldelse. Vedtægterne godkendes – men i paragraf 10
sammenlægges punkt 4 og 5, så der står ”Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent. ”
Der var en diskussion af, hvorvidt historien bagved JTU, som en sammenlægning af NTU og STU, skulle
fremgår af vedtægterne. Der var ikke flertal for det forslag. Vedtægterne er derfor som forslået af
bestyrelsen.

VALG AF FORMAND
PVA er på valg (modtager evt. genvalg). PVA blev genvalgt.

Bemærkning til valg af formand
PVA redegjorde for, hvorfor der under punktet står, at hun evt. modtager genvalg. Det skyldes, at hun
oprindeligt opstillede til JTU formand med henblik på at arbejde for udvikling af JTU. Hun har dog måtte
erkende, at der er en ganske betydelig arbejdsbyrde forbundet med DTF bestyrelsesposten. Hun fremhævede
i den forbindelse det relativt store og meget forcerede arbejde med DTF's strategiske spor, som er
fundamentet for DIF bevillingen til DTF. Det er i PVA's optik utilfredsstillende, at arbejdsprocesserne bliver så
forceret, som det er tilfældet.

PVA påpeger, at hun har forsøgt at arbejde konstruktivt ind i DTF men erkender også, at der skal flere
arbejdsheste til. Hun mener derfor ikke, at det fremadrettet er en mulighed for hende, at stå for arbejdet
med:





De strategiske spor
Klubudvikling
Bevæg dig for livet
Koordinationsudvalg

Hun påpeger, at disse opgaver oplagt kan påtages af ét på DTF's generalforsamling valgt DTF
bestyrelsesmedlem.
Det påpeges fra salen, at PVA's primære forpligtelse er JTU. Det er netop de på DTF's generalforsamling valgte
bestyrelsesmedlemmer, der bør løfte de tungeste opgaver. Det påpeges, at såfremt Thomas Kønigsfeldt ikke
i tilstrækkelig grad kan løfte DTF opgaver grundet sin bestyrelsespost i ITF, må han afgive sin post i DTF eller
der må åbnes op for flere bestyrelsesmedlemmer i DTF's bestyrelse.

VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER
Følgende er på valg:




Peder Helmuth Hansen (genopstiller ikke)
Erik Jan Pedersen (modtager genvalg)
Thomas Jacobsen trækker sig fra bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår:




Erik Jan Pedersen fra Hirtshals TK
Dian Fillip fra Aarhus 1900
Charlotte Wejs fra Sønderborg Tennisklub

Erik Jan Pedersen, Diana Filip og Charlotte Wejs er valgt for 2017-2019 2017 og 2018

VALG AF APPELUDVALG
1. Carsten Palsgaard er valgt for 2014-2016. Modtager ikke genvalg.
2. Poul Erik Pedersen er valgt for 2016-2018.
3. Erik Segel er på valg for 2015-2017
Bestyrelsen foreslår Asbjørn Nordam. Han vælges for 2017-2019

VALG AF REVISORER OG EN SUPPLEANT
Bjarne Aaen og Henrik Aaen (modtager genvalg)
Poul Henning Vietz som revisorsuppleant (modtager genvalg)

Alle tre vælges.

EVT.
Der overrækkes nåle mv.
Thomas Jacobsen får overrakt JTU's fortjenstnål og blomster for tro tjeneste i JTU
Poul Erik Jensen fra Aalborg Øst får på baggrund af indstilling tildelt DTFs fortjenstnål. Erik Jan Pedersen
holder tale for Poul Erik Jensen, hvor Poul Eriks engageret arbejde for tennis igennem mange år fremhæves.
Jørgen Torpe Kann får tildelt JTUs fortjenstnål for sine lange, pålidelig og tro tjeneste i tennis. Nål, pæne
ord og blomster overrækkes af Henning Damsgaard.
Lauritzen-Sonnichsen prisen overrækkes til Skovbakkens Mars Frøslev for Skovbakkens juniorarbejde. Peter
Sonnichsen og Thomas Jacobsen overrækker prisen, pæne ord og blomster.

