REFERAT
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
JYLLANDS TENNIS UNION
DEN 6. MARTS 2012
ELRO ARENA RANDERS
TILSTEDE:
Klubber:
Bestyrelse:

Gæster:

Billund, Esbjerg, Fjerritslev, HEI, Kolding, Kristrup, Odder, Viborg, Århus
1900, Aars1
Peter Leth Andresen, Henning Damsgaard, John Sloth, Peter Sonnichsen,
Lene Steffensen og Morten Riisgaard-Dam
Konsulent Lars Elkjær
Michael Grube Andersen (DTF), Henrik Klitvad (DTF), Torben R. Hocksdahl
(DTF), Jørn Harder (Cool Sport), Jørgen Torpe Kann (dirigent)

Peter Leth Andresen indledte generalforsamlingen med at byde velkommen, hvorefter
der var navneopråb ved Lars Elkjær blandt de fremmødte repræsentanter fra klubberne,
gæster samt bestyrelse.

Ad. 1:

Valg af dirigent
Peter Leth Andresen 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 6. marts og er varslet
rettidigt, erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovlig.

1

Der henvises til bilag 1 for den komplette liste over deltagere
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Ad. 2:

Beretning fra bestyrelsen og udvalg om det forløbne år
Peter Leth Andresen indledte med en mundtlig beretning som supplement til
de skriftlige beretninger, der allerede var udsendt til klubberne. Peter
Andresen mundtlige beretning følger nedenstående:

Kære venner af Jysk tennis.
Hermed bestyrelsens beretning for året 2011.
Bestyrelsen, hvad er det nu de sidder og laver? Er det mon lidt hen ad det samme som
man gør i tennisklubbens bestyrelse? Der skal jo ikke laves baner og udtages hold til
turnering, arrangeres klubfest eller laves spilleplan til onsdagsherrerne eller den årlige
klubturnering.
Men det er jo nok alligevel lidt det samme arbejde vi arbejder med i unionsbestyrelsen,
som I gør hjemme i klubberne.
Vi skal forsøge at lave ”en gode tennismuligheder” - både direkte til den enkelte jyske
tennisspiller, men primært, er vi sat i verden for at give jer klubbestyrelsesmedlemmer
nogle gode aktiviteter og muligheder, som I kan bruge til at lave ”gode tennis
muligheder” for jeres medlemmer.
Vi laver ikke baner, men vi forsøger at lave aftaler omkring godt og billigt grus og udstyr.
Vi tilbyder banekurser som I kan sende jer selv og jeres banemænd på. Her inden for de
sidste par uger har vi ydermere indgået en aftale med firmaet ScandiHall, som vi gerne
vil anbefale i forhold til udvidelse af de jyske indendørsmuligheder.
Vi udtager ikke spillere til klubtræning og holdturnering, men vi arrangerer og tilbyder
dels Jysk talenttræning for de bedste jyske juniorer, og har forhåbninger om på sigt i
samarbejde med ”klubfællesskaberne” at kunne facilitere et talenttræningsprogram for
andre og flere trænings- og turneringsinteresserede unge jyske tennisspillere. Derudover
tilbyder vi deltagelse i den jyske holdturnering både inde og ude. Vi forsøger at gøre det
attraktivt og ”vigtigt” for alle jyske klubber at være med, så vi kan få så stor en
holdturnering, at det ikke er nødvendigt at køre fra Herodes til Pilatus for at spille
holdturneringstennis. Vi forsøger at få de jyske klubber til at afholde så mange juniorvinterturneringer som overhovedet muligt. Vores bold og beklædningssponsor Cool Sport
leverer, grundet den aftale JTU har lavet med firmaet, både bolde og præmier til
turneringerne, således at de bliver mere attraktivt for klubberne at afholde.
Vi laver ikke spilleplan for onsdagsherrerne, men vi kommer gerne ud med vore JTU–
ambassadører og viser sporten frem. Vores pendant til den lokale klubturnering, bliver
vores tilbud Head Motionist Cup, ligesom vi også i det kommende år vil tilbyde
tennisrejse til Tyrkiet, forskellige træf og mindre turneringstilbud af social karakter.
Vi forsøger i stedet for at arrangere klubfester, at lave gode arrangementer for jer
bestyrelses-ildsjæle. Arrangementer hvor I kan møde os og andre ligesindede med tennis
som ”livsstil”. Vi har tidligere og vil i 2012 genoptage de populære ildsjæle-træf med
smalltalk-møde og tennisspil, vi vil hvis det er muligt gentage vores jyske VIParrangement i forbindelse med en større tennisbegivenhed i det kyske. Og endeligt – vil
vi fortsat agitere og udvikle på vores største projekt; Klubfællesskaberne, hvor
informationer, sparring og udvikling af vores sport finder sted.
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Og endelig gør vi som jer frivillige i de jyske tennisklubbestyrelser os tanker om hvor
kontingentet skal ligge og hvordan vi skal bruge vores midler mellem aktiviteter og
lønninger. Og vi bruger tid på at fortælle vores medlemmer hvilke fantastiske muligheder
der er i vores organistionsfællesskab, og vi opfordrer jer til at bruge så mange af dem
som overhoved muligt. Vi fortæller om det på vores hjemmeside, i vores nyhedsbreve,
på vores klubfællesskabsmøder, ved at sende vores ansatte Lars og Lene ud i det jyske,
og endeligt ved selv at komme rundt så meget som muligt for at snakke og mødes med
jer.
Jo, på mange måder ligner vores frivillige arbejde jeres klubarbejde.
Turneringsudvikling
Klubudvikling
Talentudvikling
Kommunikationsudvikling.
Og det er jo så hvad JTU anno 2011 bruger deres ressourcer på.
Men er det det rigtige?
Bevæger vi os i den rigtige retning?
Vi tog for snart mange år siden den beslutning at ville satse på at samle klubberne i
regionale fællesskaber. Vi ansatte en fuldtids aktivitetskonsulent og gav i den grad særlig
opmærksomhed til klubudvikling. Vi fortsatte arbejdet med at udvikle vores
holdturnering, vores JM, vores talenttræning, men satsede massivt på klubudvikling –
personificeret ved Lars Elkjær og arbejdet med klubfællesskaberne.
Der havde været et markant medlemsfrafald både indenfor de enkelte klubbers
medlemstal, men også fordi klubber forlod fællesskabet af den ene eller anden grund.
Oftest var forklaringen – vi bruger ikke holdturneringen og der er derfor for dyrt. JTU
bestyrelsens svar blev derfor satsningen på klubudvikling og et håb om, at de jyske
klubber med os ved bordenden i klubfællesskaberne, ville kunne finde hinanden og lave
nogle gode samarbejder, som ville gavne den enkelte klub uanfægtet om der var et år
eller to uden holdturnering i klubben. De små klubber som måske savner noget volumen
i forhold til at kunne ansætte en træner eller lign. ville måske kunne gå sammen om en
sådan. De små jyske enheder som arbejder sammen kunne måske give mere robuste
klubber, som sammen kunne have nogle af de ting som de store tennisklubber profitere
på. Herunder var det vores forhåbning, at samarbejde også kunne være med til at løfte
det jyske talentarbejde op på et højere niveau, end det man oplevede på daværende
tidspunkt.
Det var noget af baggrunden for at satse på klubudviklingen.
Har den så virket?
Ja, på mange måder. Der er ingen tvivl om at de klubber som har deltaget i og profiteret
af klubfællesskaberne ikke bare melder sig ud hvis de mister deres turneringshold. De
har set effekten af klubfællesskabs-møderne og bliver i folden og arbejder på andre
projekter og arbejder på bedre tiden i forhold til holdturneringen.
Medlemstilbagegangen er stoppet og der er mange nye klubber på vej ind i JTU i disse
måneder. Det er klubfællesskaberne som tænder de nye klubber og vi håber så bare på
at de nye (og de gamle) klubber vokser således at det bl.a. er muligt at få engageret en
masse holdturneringshold fremover.
Ja, det virker, men vi er ikke i mål med vores Plan.
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Jeg lancerede i tennisavisen 2010, at nu var vi klar til version 2.0 i forhold til
klubfællesskaberne. Det var vist lige at tage munden for fuld. Jeg havde forhåbninger om
at det føromtalte samarbejde ville tage endnu et skridt, nu hvor klubfællesskaberne
havde fundet en fornuftig arbejdsgang gennem 2-3 år. Men….Det kræver selvfølgelig en
del for den enkelte klub, at så at sige, ”lade sig selv delvist opløse” i fællesskabet, for fx
at stille fælleshold i holdturneringen, dele træner og have fælles talentudviklingspolitik,
dele banemand og medlemsregistrant etc.
Vi vil selvfølgelig gerne præge udviklingen, men er helt bevidste om, at man ikke kan
andet end det. Det er deltagerne og klubberne selv der afgør hvor langt de vil gå
indenfor deres klubfællesskab. Vi følger ikke desto mindre spændt udviklingen i
klubfællesskaberne.
I 2011 arbejdede bestyrelsen videre med visioner og missioner for JTU. Som jeg skrev i
det årlige nytårsbrev – er vi ikke helt i hus med formuleringen, men i bestyrelse ret sikre
på, hvad vi mener med det vi indtil nu har forsøgt at formulere.
"JTU er den afgørende faktor for en positiv udvikling af jyske tennisklubber og jysk
tennis. Vi har fokus på klubudvikling med bredde, elite, talentudvikling og ledelse som
hinandens forudsætninger".
Vi synes vision/missions-sætningen sammenfatter meget godt det arbejde vi pt.
prioriterer, og det bærer mig over i beretningens sidste tema.
Vi er ikke en øde ø i Dansk Tennis. Vi er en del af Dansk Tennis Forbund. I forbindelse
med den såkaldte ”helhedsrådgivning” i 2000 blev de nuværende 4 unioner begunstiget
med hvert et bestyrelsesmedlem i dansk tennis forbunds bestyrelse. Det synes vi i JTU
bestyrelsen faktisk rigtig godt om. Vi kan se at det giver rigtig god mening, at
unionsformanden for Jylland, ja og de andre unioner, er direkte repræsenteret i DTF
bestyrelsen. Der skal nemlig fra tid til anden huskes på, at der er forskel mellem en stor
sjællandsk klub og en mindre jysk klub. Der skal fra tid til anden mindes om at der er lidt
langt fra Nordjylland til Sydjylland. Der skal fra tid til anden mides om, at det ikke altid
er lige sjovt for en dygtig jysk pige eller dreng at skulle til Farum for at udvikle sin
tennis, men at der måske også skulle være nogle forbunds-muligheder vest for
Storebælt. Det er slet ikke for at opildne til en vest-øst diskussions. Den spiller ind, men
den har haft det meget meget værre for år tilbage, så det går bestemt den rigtige vej i
forhold til den problematik. Ikke desto mindre er det unionens klare anbefaling, at
unionsformanden har sæde i DTF bestyrelsen.
JTU har mødtes med de andre unioner over de sidste par måneder og har seriøst forholdt
sig til, om den nuværende konstruktion er den bedste. Som tingene er nu, og såfremt
man holder sig helt tydeligt for øje, at unionsformanden er et selvstændigt
bestyrelsesmedlem af DTF bestyrelsen og ikke en ”stik i rend dreng” for unionen, kan
man ikke se hvorfor den mest vidende regionspolitiker ikke skulle repræsentere sin
landsdel på forbundsniveau.
Det er ikke sådan at vi i JTU bare vil holde fast i ”sådan som det er”. Vi er villige og
interesserede i at diskutere organisering af dansk tennis, fordi tennissporten ve og vel
selvfølgelig er vigtige for os. At diskutere nye eller bedre organisationsformer, hvor man
også fremadrettet tilgodeser de jyske tennisklubber interesser, vil vi meget gerne være
med til. I sidste uge havde vi apropos sat ”ildsjælenes klub” stævne for at diskutere
netop denne problematik.
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Jeg vil gerne opfordre til at generalforsamlingen kommenterer unions vision/mission,
herunder arbejdsopgaver og prioriteringer. Jeg ser også gerne at generalforsamlingen
kommenterer eller kommer med bemærkninger i forhold til unionsformændenes sæde i
DTF’s bestyrelse.
Vi er nået til vejs ende. Håber beretningen har interesseret jer, og hvis ikke så kan man
med fordel vågne lidt op nu, hvor den er overstået og der kun er roser og tak tilbage ☺.
Jeg vil henvise til den skrevne beretning, samt til udvalgenes beretninger.
Jeg skal sige tak for flot og altid beredvillighed arbejdsindsats til Lars Elkjær.
For deres frivillige engagement i tennissporten skal lyde en tak til mine bestyrelseskollegaer og udvalgsmedlemmerne i ungdomsudvalget.
Jeg skal sige tak til vores sponsor Head, Cool Sport, Sport 24, og Sport Trading.
Tak til den afgående holdturneringsleder Bent Kleinstrup fra Sønderborg for en stor
indsats igennem mange mange år.
Og endelig tak til jer her i rummet og jer hjemme i klubberne, som kæmper, slider og
slæber… og glædes ved den frivillige indsats I og jeres bestyrelseskollegaer yder for
dansk og jysk tennis.
Tak for det.”

Jørgen Torpe Kann: Spurgte om der var kommentarer umiddelbart til
bestyrelsens beretning og de øvrige udvalgs skriftlige beretninger, herunder
de punkter som formanden særligt ønskede kommentarer og debat
omkring. Dog skulle man ikke lade sig begrænse af dette. Ordet er frit.
Troels Klausen, Århus 1900: Vedr. unionens repræsentation i bestyrelsen.
Bliver der stillet ændringsforslag til DTF´s kommende generalforsamling i
denne retning? Er der nogen der ved det?
Peter Leth Andresen: Det ser ikke sådan ud lige umiddelbart. En
arbejdsgruppe har kigget på organisationen og strukturen. Kommentarer
omkring deres arbejde og den proces, der har været i denne forbindelse.
Michael Grube Andersen, DTF: Man bør også se unionens repræsentation i
DTF´s bestyrelse som en gensidig mulighed for direkte links imellem
forbund og union. Så strukturen skal også gerne understøtte den direkte
kontakt fra forbund og ud i unionerne.
Troels Klausen, Århus 1900: Undertegnede var en af dem der stillede
spørgsmål ved den nuværende struktur på sidste års generalforsamling i
DTF. Men det seneste års debat og de ændringer der allerede er sket in
mente, så har jeg ændret mening og vil støtte den nuværende konstruktion.

Referat af ordinær JTU-generalforsamling den 6. marts 2012

Side 5

Ann Hansen, HEI: Kan kun tilslutte mig Troels Klausens holdning og støtter
meget op om dette. Vil kæmpe for at strukturen fortsat er som den
nuværende.
Erling Rovelt, Odder: Helt enig i at unionsformænd naturligvis bør sidde i
DTF´s bestyrelse.
Peter Sonnichsen, JTU: Kommentar om B-medlemskab og den nye satsning
som DTF har lanceret i samarbejde med DIF. Hele 23 nye klubber er i løbet
af de seneste måneder kommet ind i DTF/JTU via en fremragende indsats af
konsulent Lars Elkjær, hvilket jeg mener han skal have en hånd for. 23 nye
klubber – hvad så? Det er vigtigt at vi nurser de nye klubber og passer på
dem, ellers så risikerer vi at de melder sig ud efter ganske få år. Jeg er
sikker på at Lars nok skal tage sig godt af de nye klubber, men en
opfordring til at de eksisterende/”gamle” klubber er gode til at byde de nye
klubber velkommen i fællesskabet via klubmøder, fælles aktiviteter og
andet.
Peter Leth Andresen, JTU: Synes klubberne at det er det rigtige JTU
arbejder med? Synes man at prioriteringen er den rigtige? Hvad er de gode
opgaver for JTU set med klubbernes optik?
Dolf Handrup, Fjerritslev: Synes JTU skal sikre at værne om Lars Elkjær, da
han er guld værd. Utrolig inspirerende og altid parat med god assistance, så
unionens bestyrelse skal virkelig sørge for at passe godt på Lars.
Lasse Skov, Kolding: Vil gerne kvittere for klubsamarbejdsmøderne, som
Lars altid styrer og kører med sikker hånd. God inspiration og virkelig god
måde at mødes klubberne imellem.
Ann Hansen, HEI: Kan vi klone Lars? ☺ Stor ros til Lars – han er virkelig
god, vi er meget glade for den originale version.
Jørgen Torpe Kann: Så behøver vi vist ikke mere i den boldgade ☺. Dejligt
at høre, at klubberne er tilfredse. Er der mere til beretningerne? Det er ikke
tilfældet. Beretninger er godkendt.

Ad. 3

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt
godkendelse af indeværende års budget
Henning Damsgaard, JTU, gennemgik det udsendte regnskab og budget i
hovedtal, med kommentarer til enkelte poster.
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Jørgen Torpe Kann: Konstaterede at han havde set et revideret og
underskrevet regnskab. Kommentarer til regnskab og budget?
Erling Rovelt, Odder: Formue på 1 million er en stor pengetank. Svært at
vurdere om hvordan dette sikrer den nuværende drift og hvor stor formuen
bør være, men umiddelbart bør den vel ikke være større.
Henning Damsgaard, JTU: Enig
Troels Klausen, Århus 1900: Værd at drøfte størrelsen på JTU´s formue.
Opfordring til at man overvejer at investere i gode projekter og lader
pengene arbejde, mere end at opsamle overskud år efter år. Så gode
projekter og ideer der kan løfte tennissporten for hele området, bør
tilgodeses.
Henning Damsgaard, JTU: Til orientering er der en række usikre momenter
ift. JTU´s nuværende set-up. JTU har dog ingen målsætning om at gøre
formuen større.
Morten Riisgaard-Dam, JTU: Formuens størrelse er bestemt ikke afgørende.
Man er åbne overfor projekter og gode ideer, man har den økonomiske
muskel til at gøre noget og investere i tiltag der kan løfte tennissporten.
Formålet er bestemt ikke at samle penge sammen til større formue.
Helle Friis, Kristrup: En stor post på regnskabet er projekt klubudvikling –
hvad dækker det?
Henning Damsgaard, JTU: Dækker primært Lars Elkjærs løn og de
aktiviteter der er i dette regi.
Helle Friis, Kristrup: Har man overvejet hvordan man hjælper mindre
klubber?
Peter Leth Andresen, JTU: Ja, JTU har afholdt møde i Ildsjælenes Klub i
november måned, hvor man netop havde fokus på dette område. Flere af
de tiltag som klubberne efterspurgte er allerede på vej til at blive sat i søen,
derudover har både union og forbund en lang række tilbud som allerede er
målrettet de mindre klubber.
Jørgen Torpe Kann: Opfordrede til at man lige gjorde behandling af
regnskabet færdig. Kan regnskab godkendes? Regnskabet er hermed
godkendt. Dernæst går vi til budgettet.

Referat af ordinær JTU-generalforsamling den 6. marts 2012

Side 7

Henning Damsgaard,
Kommentarer?

JTU:

Gennemgik

kort

hovedtal

i

budgettet.

Jørgen Torpe Kann: Formelt skal budget godkendes. Er der nogen
kommentarer?
Erling Rovelt, Odder: 2 forhold der kan tære på formuen og lade midler
”arbejde”: 1 – nye klubber der kommer ind – det vil koste. 2 – holde
kontingent uændret i de kommende år.
Troels Klausen, Århus 1900: Kommentar til posten ”klubudvikling” der ser
ud til at falde. Er Lars sat ned i løn? ☺
Henning Damsgaard, JTU: Vi har forsøgt at gøre dette, men uden held ☺.
Der er tale om ekstra tilskud fra DTF via kanalisering af nogle DIF midler for
den ekstra indsats Lars/JTU yder ift. rekruttering af nye B-klubber.
Jørgen Torpe Kann: Ellers nogle kommentarer til budget? Kan budget
godkendes? Budget godkendt.

Ad. 4

Eventuelt indkomne forslag
Jørgen Torpe Kann: Ingen indkomne forslag.

Ad. 5

Fastsættelse af kontingent for 2012
Jørgen Torpe Kann: Nu er regnskab og budget godkendt, så er det
spændende om man også kan få pengene ind, via godkendelse af
kontingent. Redegjorde for fremskrivning af kontingent i JTU-regi,
derudover om forbehold for regulering via en efterfølgende regulering af
DTF-andelen af kontingentet.
Bestyrelsen foreslår kontingent som følgende:
Klubberne betaler til JTU kr. 14,65 pr. medlem for de første 100 medlemmer
og kr. 24,10 for yderligere medlemmer.
Bestyrelsen foreslår, at unionen opkræver kontingent til forbundet efter
følgende regler:
Klubberne betaler til DTF kr. 44,35 pr. medlem for de første 100
medlemmer og kr. 60,25 for yderligere medlemmer.
Skulle DTF´s generalforsamling beslutte at ændre klubbernes kontingent,
bemyndiges bestyrelsen til at ændre satserne for klubbernes kontingent til
DTF med den sats pr. medlem, der vedtages på DTF´s generalforsamling.
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Peter Leth Andresen, JTU: En forglemmelse at der i det udsendte materiale
ikke er anført kontingentsats for B-klubber, men der er tale om kr. 900
årligt for hele klubben (klubber med mindre end 75 medlemmer).
Jørgen Torpe Kann: Andre kommentarer eller bemærkninger?
Troels Klausen, Århus 1900: Kommentar om spændende projekter og en
holdning til at ville støtte dette, det lyder godt. I stedet for at kræve penge
ind, så kunne man overveje at kræve mindre ind, altså en overvejelse ikke
at regulere kontingent i kommende år.
Peter Sonnichsen, JTU: Det er jo ikke kun JTU der kræver penge ind, JTU
andelen af kontingent er meget begrænset set i forhold til DTF´s andel af
kontingentet. I forbindelse med DTF´s aftale med DIF, er man blevet bedt
om at komme med et forslag til regulering af kontingentstrukturen. Er der
nyt om dette? Vil/kan Henrik Klitvad sige noget om dette? Det kan være
Henrik kan kommentere på denne del senere?
Jørgen Torpe Kann: Er der andre kommentarer? Andre forslag til
fastsættelse af kontingent? Ikke tilfældet – kontingent som foreslået er
vedtaget.

Ad. 6

Valg af formand
Peter Leth Andresen, Skanderborg, valgt for 2011-12.

Ad. 7

Valg af kasserer
Henning Damsgaard, Hasle, er valgt for 2010-11. Bestyrelsen foreslår
genvalg. Valgt for 2012-2013.

Ad. 8

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jørgen Torpe Kann: Morten Riisgaard-Dam, Jette Jørgensen og Lene
Steffensen er valgt for 2011-2012. Men Lene Steffensen udtræder af
bestyrelsen, da hun pr. 1. januar er blevet ansat i JTU-regi. John Sloth og
Peter Sonnichsen er på valg. Der er således 1 vakant plads for en periode
på 1 år. Kommentarer fra bestyrelsen til dette?
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Peter Leth Andresen, JTU: Foreslår genvalg af Peter Sonnichsen og John
Sloth. Den person som bestyrelsen gerne vil have til den vakante plads i
bestyrelsen må gerne være en person, der kan have fokus på junior bredde
området, samt de yngste spillere (Play & Stay, minitennis).
Jørgen Torpe Kann: Er der forslag til andre kandidater end de opstillede fra
forsamlingen? Bestyrelsen kan supplere sig selv i det kommende år så den
vakante plads kan besættes.
John Sloth, Hammel, er valgt for perioden 2010-11. Bestyrelsen foreslår
genvalg. Valgt for 2012-13.
Peter Sonnichsen, Kolding, er valgt for perioden 2010-11. Bestyrelsen
foreslår genvalg. Valgt for perioden 2012-13.
Jette Jørgensen er valgt for 2011-2012.
Lene Steffensen er valgt for 2011-2012, men udtræder af bestyrelsen da
hun er ansat som sekretær i JTU pr. 1. januar 2012.
Morten Riisgaard-Dam er valgt for 2011-2012.

Ad. 9

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
Bjarne Aaen, Hadsten, bestyrelsen foreslår genvalg.
Poul Erik Pedersen, Aars, ønsker ikke genvalg, da han er kasserer i DTF.
Henning Damsgaard, JTU: Bestyrelsen foreslår Henrik Aaen, Århus, som
revisor. En erfaren revisor, søn af Bjarne Aaen, der er dermed lagt op til et
”generationsskifte” på denne post. JTU er meget trygge ved denne
konstruktion og det mener vi også at klubberne kan være.
Som suppleant foreslås Poul Henning Vietz, Hasle.
Jørgen Torpe Kann: Er der andre forslag? Ovenstående valgt.

Ad. 10

Valg af appeludvalg
Bestyrelsen foreslår for 2012-13 Poul Erik Pedersen, Aars
Bestyrelsen foreslår for 2012-14 Carsten Palsgaard, Randers
Bestyrelsen foreslår for 2012-15 Erik Segel, Risskov
Jørgen Torpe Kann: Vil nogen fra bestyrelsen motivere forslag om etablering
af appeludvalg samt opstillede personer? Hvordan skal perioden egentligt
forstås?
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John Sloth, JTU: Perioden for valg er henholdsvis 1, 2 og 3 år for
ovenstående personer. Redegjorde kort for Holdturneringsudvalgets
arbejde. Hele området har været til ”service eftersyn”, hvilket også har
betydet at man har ansat Lene Steffensen som drifts ansvarlig for dette
område. Derudover er udvalget udvidet med Troels Klausen, Århus 1900
samt Ruby Kristensen, Holstebro. Baggrunden for etablering af appeludvalg
er at det tidligere har været sådan at klager reelt skulle behandles i
bestyrelsen. Det er mere uvildigt med et appeludvalg, hvorfor man ønsker
dette etableret.
Jørgen Torpe Kann: God ide som også Sjælland har benyttet sig af. Fint
med præcisering af valg perioden. Er der kommentarer til ideen eller andre
forslag til kandidater?
Ann Hansen, HEI: Er der mange klager henover året?
John Sloth, JTU: Nej, der er en 2-5 klager årligt, hvoraf 1 har været anket til
bestyrelsen i de seneste år. Så der er tale om ganske få sager.
Jørgen Torpe Kann: Foreslåede personer valgt som anført for følgende
perioder:
Poul Erik Pedersen, 2012
Carsten Palsgaard, 2012-2013
Erik Segel, 2012-2014
JTU får klaret formalia og kan evt. skele til forretningsorden for DTF´s
appeludvalg.

Ad. 11

Eventuelt
Erling Rovelt, Odder: Bjarne Aaen er helt sikkert meget kompetent. Henrik
Aaen er søn af Bjarne. Har man overvejet habilitetsproblemer? Men ved et
generationsskifte er det vel ok?
Henning Damsgaard, JTU: Vi er opmærksomme på dette og det er netop
tænkt som et generationsskifte.
Troels Klausen, Århus 1900: En kæmpe udfordring i jysk tennis er mangel
på halkapacitet. Eklatant mangel på indendørs baner må siges at være den
største udfordring for jysk tennis og udvikling af tennissporten. Kunne man
overveje en initiativpulje til etablering af flere haller i Jylland? Formål vil
ikke være at hjælpe den enkelte klub, men at løfte hele tennissporten i et
område. Forslag: Kan årets overskud fx overføres til en fond/pulje, som
potentielle klubber kan søge til hal projekter?
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Morten Riisgaard-Dam, JTU: Udmærket ide. Kapacitet er en udfordring,
derfor har man også etableret samarbejde med Scandihall i JTU-regi. God
fornuft i at klubberne tænker i samarbejde omkring etablering af haller,
herunder samarbejde omkring dialog med kommuner, fonde, investorer.
JTU kan i princippet godt støtte økonomisk, men det vil give noget mere
udbytte at bringe klubber sammen, støtte op via samarbejde med
Scandihall, støtte med rådgivning, sparre omkring fundraising eller andet.
Økonomisk tilskud vil kun være et meget lille bidrag til det samlede budget
uanset.
Poul Erik Pedersen, Aars: Meget interessant emne. Man kan få rentefrit lån
hos DTF (DIF) via kaution fra DTF. Kan det være noget for JTU at etablere
lignende mulighed? I udkants Danmark kan det godt lade sig gøre, der er
mange fonde/puljer at søge, men man skal selv rejse midler også. Det er
ofte ”krone til krone” princippet. Men en lille by med 300 husstande har via
fonde/puljer etableret hal. En anden mindre by er i gang med et projekt til
12 millioner, hvor de mangler 3 millioner p.t.. Så det kan lade sig gøre, hvis
man tænker lidt alternativt også.
Morten Riisgaard-Dam, JTU: Det er bestemt med til at understøtte ideen om
at bringe dette i spil i samarbejde mellem klubberne i klub
samarbejdsområderne.
Michael Grube Andersen, DTF: Info om Lederakademi, rollen som
klubudviklingskonsulent i Vestdanmark, Klubudviklingsforløb, etc.. Debat
om haller er interessant. Hvis man sammenligner med andre idrætsgrene,
så er København/Sjælland suverænt overlegne i tennis, fx i modsætning til
fodbold, håndbold og andet. Vi skal i Vestdanmark have fokus på udvikling
af talenter, træningsmiljø, etc.. Er med i arbejdsgruppe i DIF-regi, der netop
sætter fokus på udvikling af det optimale træningsmiljø. Pilotprojekt der
kører i Randers med opstart her i morgen, det kunne også være et tilbud for
andre klubber. Det er et gratis tilbud fra DTF.
Henrik Klitvad, DTF: Orienterede om projektet som DTF har lanceret i
samarbejde med DIF ift. udviklingspuljen. Voksenintroduktion, Bmedlemskab, etc.. Målsætning er over en 3-årig periode at skaffe 10.000
nye medlemmer. DIF fordrer et forslag til en ny kontingentstruktur, der
skulle have været præsenteret på DTF´s generalforsamling i 2012, men det
bliver først i 2013. DTF har kastet sig ud i dette arbejde, ikke mindst med
stor hjælp fra Lars Elkjærs side i det jyske. Indtil videre har
Voksenintroduktion været en stor succes og arbejdet i det jyske omkring
nye klubber er også meget imponerende. Det er et ambitiøst mål med
10.000 nye medlemmer, men vi kører på med krum hals.
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Henning Damsgaard, JTU: Er en ny kontingentstruktur et krav fra DIF´s side
i denne forbindelse.
Henrik Klitvad/Peter Andresen, DTF/JTU: Ja, det er et krav.
Troels Klausen, Århus 1900: Har formanden nogen kommentarer til
debatten omkring haller og kapacitet?
Henrik Klitvad, DTF: DTF har bestemt også fokus på dette område. Det er
vigtigt at vi tænker i alternative retninger og vigtigt at klubberne er vidende
om ”krone til krone” princippet. Men klubber der ikke har mulighed for
”vinter tennis” skal også tænke i alternative aktiviteter og muligheder
henover vinteren. Altså aktiviteter der kan samle og fastholde medlemmer
udover traditionel tennis.
Dolf Handrup, Fjerritslev: Vigtigt at man tænker alternativt. Mobilt underlag
er også en mulighed. I Fjerritslev har man mobilt underlag ude hver
weekend henover vinter i sportshal.
Lasse Skov, Kolding: Vi skal måske tænke alternativt, således overveje
hvilke fabrikshaller og andet der måske står ledigt. Mobile underlag vil helt
sikkert være en oplagt mulighed.
Jørgen Torpe Kann: Andre kommentarer eller indlæg?
Henrik Klitvad, DTF: Åbenhed har været i tema i drøftelser med DIF. DTF
har aftalt åbenhed omkring organisationen i samarbejdsaftalen med DIF.
Således 100 % åbenhed i forvaltningen med bestyrelsesreferater på
hjemmesiden, etc.. Opfordring til at klubberne også tænker i denne retning.
Peter Sonnichsen, JTU: Vi har hørt meget om mange forskellige tiltag og
ideer. DTF har lanceret Tennissportens Dag – kan vi høre noget mere om
dette?
Michael Grube Andersen, DTF: Kort information om Tennissportens Dag, lidt
om de tiltag der er fra DTF´s side i denne forbindelse. Opfordring til at
klubberne tænker i tiltag den 12. maj, DTF assisterer med materiale som
også kan bruges i den lokale markedsføring.
Erling Rovelt, Odder: Hvordan gennemføres markedsføringen fra centralt
hold?
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Michael Grube Andersen, DTF: Sociale medier, ny platform, klubbernes egen
hjemmeside, etc.. Det er ikke givet der kommer stor national
markedsføring, men der vil være god assistance til at gennemføre/sikre
lokal markedsføring.
John Sloth, JTU: Vigtigt at landsdækkende markedsføring om muligt tænkes
ind, da det ellers godt kan blive en satellit aktivitet. Vigtigt med lokale
tiltag, men disse må meget gerne understøttes af landsdækkende
markedsføring.
Michael Grube Andersen, DTF: Vigtigt at lokale kræfter løfter opgaverne og
tænker i markedsføring lokalt, da det er dette der vil sikre medlemssøgning
i det lokale område. Kampagnemateriale og markedsføring fra DTF kan
supplere dette.
Peter Leth Andresen, JTU: Så er vi nået til det punkt, hvor vi skal hædre
nogle folk og have uddelt nogle priser.
Fortjenstnåle:
Erik Bonde: Har været en meget aktiv leder i Nordborg Tennisklub igennem
en række år. Altid deltagende på klubsamarbejdsmøder samt på DTF
Lederakademi og Nationalt Seminar. En vigtig sparring i forbindelse med
forbundets og unionens aktiviteter lokalt på Als og i Sønderborg området.
Tillykke til Erik Bonde, der får nålen ved en senere lejlighed.
Poul Erik Pedersen: Har været en meget aktiv leder i Aars Tennisklub
igennem mange år. Har fungeret som revisor igennem en række år, hvor
han nu stopper grundet sæde i DTF´s bestyrelse. En vigtig ildsjæl i
lokalområdet, der også har fokus udover netop det lokale. Stort tillykke til
Poul Erik Pedersen, der fik overrakt nål på generalforsamlingen.
Bjarne Aaen: Har i mere end 20 år været revisor i JTU-regi. Tidligere
ihærdig klubmand, derudover også tidligere dansk mester i tennis. Stort
tillykke til Bjarne, der får overrakt nålen ved senere lejlighed.
Lene Steffensen: Udtræder af bestyrelsen, men har tidligere været aktiv i
det tidligere NTU, Nørresundby Tennisklub samt senest varetaget
sekretariatet via frivillig arbejdsindsats. Stort tillykke til Lene, der fik
overrakt nål på generelforsamlingen.
Peter Sonnichsen, JTU: Motiverede tildeling af Æresnål og Jens Leths
Lederpris (JTU´s Lederpris).
Æresnål og Jens Leths Lederpris:
Bent Kleinstrup: Har igennem utroligt mange år været i tennissporten.
Således formand i Sønderborg af flere omgange siden 1972 og frem til
2012. Siddet i STU bestyrelsen siden 1975 og frem til sammenlægningen
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med NTU i det nuværende JTU. Har i en lang årrække været tovholder på
STU´s holdturnering og efterfølgende JTU´s holdturnering. En del ledere er
stoppet
igennem
årene,
en
del
stoppede
i
forbindelse
med
sammenlægningen af STU og NTU. En række ledere er stoppet i forbindelse
med ændringer i holdturneringen, etc.. Men Bent har hængt ved og har
været en stor hjælp og ydet tennissporten en stor indsats. Det er derfor
fuldt fortjent at Bent Kleinstrup tildeles JTU´s Æresnål samt Jens Leths
Lederpris, som vi vil sørge for Bent får ved kommende lejlighed. Jeg vil
bede forsamlingen give Bent velfortjente klapsalver.
Peter Sonnichsen:
Frede Lauritzen Prisen: Redegjorde kort for præmis for tildeling af denne
pris. Årets placeringer er i ”omvendt rækkefølge”:
6. Silkeborg
5. Randers
4. Kolding
3. Esbjerg
2. Skovbakken
1. Århus 1900
Frede Lauritzen Prisen blev uddelt til Troels Klausen, Århus 1900 Tennis.
Jørgen Torpe Kann: Er der flere der ønsker ordet? Flere kommentarer? Det
er ikke tilfældet. Dermed er generalforsamlingen afsluttet. Tak for i aften.
Peter Leth Andresen, JTU: Slutteligt en tak til Jørgen Torpe Kann for myndig
ledelse af forsamlingen. Tak for i år – kom godt hjem.

Den

/3 2011

_________________________________
Jørgen Torpe Kann, dirigent
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________________________________
Peter Leth Andresen, formand
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Bilag 1: Deltagerliste JTU Generalforsamling 2012
Billund
Esbjerg
Fjerritslev
HEI
HEI
Kolding
Kristrup
Odder
Odder
Viborg
Aars
Århus 1900

Folmer Mikkelsen
René Lynge
Dolf Handrup
Karen Meyer
Ann Hansen
Lasse Skov
Helle Friis
Erling Rovelt
Lis Rovelt
Christian Nissen
Poul Erik Pedersen
Troels Klausen

JTU
JTU
JTU
JTU
JTU
JTU
JTU

Peter Andresen
John Sloth
Henning Damsgaard
Peter Sonnichsen
Morten Riisgaard-Dam
Lene Steffensen
Lars Elkjær

Gæst – Cool Sport

Jørn Harder

DTF
DTF
DTF

Michael Grube Andersen
Henrik Klitvad
Torben R. Hocksdahl

Dirigent

Jørgen Torpe Kann
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