REFERAT
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
JYLLANDS TENNIS UNION
DEN 5. MARTS 2013
ELRO ARENA RANDERS
TILSTEDE:
Klubber:

Bestyrelse:

Gæster:

Billund, Fjerritslev, Hadsten, Hadsund, Hammel, HEI, Holstebro, Kolding,
Kristrup, Odder, Randers, Risskov, Ry, Sdr. Omme, Skive, Skovbakken,
Vejle, Viborg, Aars 1
Peter Leth Andresen, Henning Damsgaard, John Sloth, Lone Tørnes
Andersen og Morten Riisgaard-Dam
Konsulent Lars Elkjær
Konsulent Lene Steffensen
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 Lene Steffensen 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 5. marts og er varslet
rettidigt, erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovlig.

1

Der henvises til bilag 1 for den komplette liste over deltagere

Referat af ordinær JTU-generalforsamling den 5. marts 2013

Side 1

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:

Bestyrelsens mundtlige beretning 2013
Kære jyske tennisledere.
Hvorfor er det nu vi sidder her i Randers?
Hvorfor er det nu vi år efter år står med mudder op ad armene og laver tennisbaner,
selvom vi allerede har brugt 10 timer på tennisklubben i den forgangne uge?
Hvorfor er det nu vi arbejder ganske frivilligt og uselvisk for at andre kan få gode
fritidsoplevelser i tennisklubben?
Hvorfor er det nu?
Det er fordi vores hjerte banker for den lille gule bold og det røde grus. Det er ikke nok
for os bare at spille det selv – vi vil også gerne skrige ud i til hele verden – at det er så
fed en sport at alle andre også burde prøve kræfter med tennissporten.
Det er dejligt at I er derude, det er nødvendigt at I er derude… og det er nødvendigt at
fødekæden med nye ildsjæle holdes varm.
Vi fra JTU´s bestyrelse vil gerne opfordre jer til på et bestyrelsesmøde i nær fremtid at
tage temaet ildsjæle-fødekæden op. Det er vigtigt. Giv det en ordentlig mængde tid på
dagsordenen – giv det en seriøs behandling. Tag nogle beslutninger – Lav en
handlingsplan og gør noget nyt og se hvordan jeres nye tiltag med frivillige hænder giver
resultater.
En lille historie fra en klub i mit nærområde. Klubbens bestyrelse havde siddet i en del år
og var egentligt klar til at overgive stafetten til nogle nye, men der var ikke rigtig nogle
til at tage imod stafetten. Når man spurgte nogen blev der sagt at bestyrelsesarbejde er
tørt, besværligt og ikke særlig sexet. Det lykkedes dem med snilde at finde en gruppe af
4-5 unge mænd/kvinder som allerede kendte hinanden lidt. De havde en ide til ”de nye”
og det var ideen som fik de 4-5 unge på limpinden.
Gruppens første opgave skulle være at oprette et eksklusivt forum blandt klubbens
øvrige medlemmer. De skulle finde en 15-20 medlemmer som de mente kunne passe
sammen socialt og som ”kun” skulle forpligte sig på at lave ganske små
opgaver/aktiviteter. Men de skulle være en del af forummet, hvilket var guleroden. Der
skulle være hyggeaftener med interessante foredrag, lidt spilletøj, mulighed for at
deltage i komsammen/fester/aktiviteter i gruppen. Nogle fra forummet skulle have til
opgave at sørge for gruppens egne aktiviteter, mens andre skulle skabe aktiviteter og
gode muligheder for klubbens øvrige medlemmer. Det lykkedes på ganske kort tid (1-2
måneder) at finde 18 forummedlemmer. Hovedbegrundelsen fra deltagerne for at indgå i
forummet var - at blive en del af det eksklusive forum - ”det nye sort” i klubben.
Der blev taget individuelle billeder af forum-medlemmerne og de blev præsenteret på
hjemmesiden. Det gav både opmærksomhed i klubben for de alm. medlemmer, var et
”forhånds-skulderklap” for forum-medlemmerne som skulle til i gang med arbejdet, og
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endeligt et tegn for den oprindelige gruppe at de allerede var ved at lykkedes med noget,
som ville gøre deres bestyrelsesarbejde til noget andet end det man kunne frygte. Det
var på vej til at blive lidt sexet ☺
God historie. Ikke? Hvorfor fortæller jeg den?
Det er for at fortælle jer hvad det er JTU gerne vil. Vi vil gerne give jer ideer og
værktøjer til at takle fremtidens udfordringer. Mange af ideerne serveres af jer selv på
klubfællesskabsmøderne, mange af ideerne og tankegangene serveres af vores
konsulenter, vore venner i DTF eller af vores instruktører på lederakademi og
træneruddannelserne.
Det er en af vores fornemmeste opgaver – at sikre klubudviklingen på lederplan. Når
organisationen har fokus på udvikling af gode tennisledere, som er klædt på til at bringe
tennisklubber videre ind i den usikre fremtid med fx sen pensionsalder og heldagsskole –
får vi nogle ”samarbejdspartnere” ude i klubberne, som dels kan bruge og dels udvikle de
øvrige kerneydelser vi fra DTF og JTU tilbyder jer klubber og jeres tennisspillere.
Vi vil i JTU være…
"… 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".
I JTU’s bestyrelse har vi også planer om at gøre noget nyt fremadrettet. Vi vil som man
kunne læse i beretningen have fokus på tværgående udviklingsområder. Kvindetennis,
halbyggeri, frivillighed, flere turneringer for juniorer etc. Hvilke områder der prioriteres
fra år til år er afhængigt af de medlemmer som sidder i bestyrelsen og hvad bestyrelsen
samlet finder relevant at lægge kræfter i. Vi vil stadig tage vare på vores kerneydelser
holdturneringen, JM, talenttræning og klubfællesskaber.
Også DTF har gennem de sidste par år haft deres strategiske arbejde på dagsordenen.
Der er pågået et større udvalgsarbejde i forhold til at sætte nye mål og dermed
pejlemærker i forhold til hvad der skal arbejdes med i tennisforbundet. Målene er dels
afledt af et tæt samarbejde med Danmarks Idræts Forbund, og dels afledt af drøftelser i
forbundets bestyrelse, med klubberne og via samtale med de professionelle ansatte i
tennisforbundet…
I slutningen af 2016 skal der være 77.000 medlemmer i DTF. Dvs. 16.000 flere end i
2012.
Davis Cup- og Fed Cup-holdet skal være rykket op i næste højere gruppe (pr. 2010).
Der hvor de er pt.
50 procent af alle DTF’s medlemmer skal være turneringsaktive – alle tennisspillere skal
have et licensnummer. Man kender ikke tallet pt. men IDAN har i deres rapport skudt det
til at være et fåtal som deltager i både interne og eksterne turneringsaktiviteter.
Ambitiøse mål, som vi som union og I som klubber naturligvis skal være med til at løfte
hvis det skal lykkes.
Det er Forbundets og Unionens opgave er at tilbyde klubberne sparring og
løsningsforslag. Og det er Klubbernes opgave er at opsøge løsninger og turde ”gøre og
tænke nyt”. Tennisforbundet sprøjter gode aktiviteter ud, som kan understøtte disse
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ambitiøse mål… men det hjælper naturligvis kun hvis man rammer målet, som her i
første omgang er klubbernes lyst til at tage imod tilbuddene.
Fra tid til anden lyser en tennisklub op – så har man pludseligt givet den en ordentlig
skalle på et eller andet område, juniorer, seniortræning etc. og så opdager man at det
faktisk er muligt at få resultater. Gør noget – og gør opmærksomhed på hvad I gør på
klubmøderne. Inspirer hinanden og modtag anerkendelse for jeres arbejde med at
udvikle tennissporten lokalt – og gennem formidlingen regionalt og globalt. Gode
historier og ideer smitter af på os andre og vores engagement.
Brug IDAN undersøgelsen til at nytænke kluborganisering, behov og brug af frivillige.
Jyllands Tennis Union er bindeleddet mellem Dansk tennis Forbund og de jyske
tennisklubber. I tennisforbundets love står der lidt om forbundets forventninger til deres
4 medlemmer, herunder JTU
Unionerne har bl.a. til opgave at
-

varetage forbundets opgaver på det lokale plan
samarbejde med forbundet omkring elitearbejde
samarbejde med forbundet omkring stævner, nationalt som internationalt
afholde og tilbyde arrangementer og aktiviteter, der henvender sig til klubbernes
almene afdelinger
- synliggøre forbundets tilbud til klubberne
- fremme anvendelsen af informationsteknologi overfor forbund, klubber og deres
medlemmer
Det er vigtige opgave, som vi siden ansættelsen af aktivitetskonsulenten har honoreret i
stor og tilfredsstillede stil. Det har givet sammenhængskraft i organisationen.
Samtidig med at vi har sørget for at DTF’s tilbud og agendaer er nået ud til de jyske
klubber har vi en anden og lige så vigtig opgave i JTU. Det er at sætte vores egen
tennispolitiske dagsorden med udgangspunkt i de lokale forhold som gælder i det jyske.
Vi har andre udfordringer, andre historiske og kulturelle udgangspunkter end fx på
Sjælland eller i København, hvor klubberne er organiseret på en anden måde. Det er ikke
tilfældigt at man driver tennisklubber på en anden måde i København end man gør i
Skive. Vi kan lære meget af hinanden. Jeg har fx en drøm om at invitere en 2-3
sjællandske klubber til inspirations-møde i Jylland. Vi kan sikkert få mange gode ideer til
hvordan man kan drive tennisklubber og vi kan så med vores jyske erfaringer finde ud af
hvad der kan bruges og hvad der nok ikke vil kunne dyrkes i den jyske muld.
Jyllands Tennis Unions bestyrelse er et sted hvor man med 5-7 politikere forankret i
jyske klubber kan diskutere hvad der er godt og hvad der er skidt ved den jyske kultur.
Sammen med vores 2 ansatte får vi et billede af mange jyske klubber og ved vores
deltagelse i Dansk tennis Forbunds bestyrelse og på møder med de andre unioner får vi
indsigt i de andre landsdele kulturer.
Her på vej ud af mit frivillige tennisliv har jeg et godt råd i forhold til Jysk Tennis.
Der tales til stadighed om nedlæggelse af unionerne. Om at en konsulent nok godt kan
klare Jylland alene. Han/hun kan så få sin sparring med andre centralstyrede konsulenter
og med de klubledere han/hun møder på sin vej. Jeg tvivler på at man kan undvære
unionsbestyrelsen og det forum hvor man har det absolutte fokus på jysk tennis og de
jyske klubber, men med udviklingen af dansk tennis i baghovedet.
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Hvad der er bedst for dansk og jysk tennis er ikke indlysende. Det afhænger af mange
ting. Samarbejdet mellem forbund og unioner, engagementet intern i den jyske
organisation – herunder ny energi og pust i organiseringen. Opbakningen til aktiviteter
og udviklingen af de jyske klubber.
Jeg vil som altid henvise til den skriftlige beretning, men det er værd lige at knytte et par
ord til følgende nye tiltag i DTF og JTU.
Opprioritering af kvindetennis – opdeling i mænd/kvinder. Der er ikke en naturlov at det
er en god ide. Projektet har brug for hjælp for at komme over det katalyserende bump.
Vi har brug for at klubberne hjælper os og hjælper kvindetennis i denne usikre tid hvor
opsplitningen sker. Sørg for gode vilkår for pigerne og vær med til at lave lokale og
regionale turnerings- og aktivitetstilbud til også pigerne.
På generalforsamlingen lørdag d. 16/3 er der forslag om ny kontingentstruktur.
Tennisforbundet har i samarbejde med Danmark Idræts Forbund diskuteret hvad der skal
til for at nå målet med at få 77.000 medlemmer i 2016. Et af tiltagene skal være en
differentieret kontingentstruktur. Sådan en har vi haft i JTU i mange år, men nu skal den
måske bredes ud til resten af landet.
I JTU støtter vi tennisforbundets bestræbelser på at sikre et billigt kontingent til de
mindste medlemsklubber. Det giver mening. De største klubber bruger organisationen
mest, mens de mindre klubber på trods af, at de faktisk bruger rigtig mange af
organisationens tilbud, ikke i samme grad har mulighed for at udnytte alle tilbud.
Stort set alle jyske klubber vil ved en evt. ændring af kontingentet på forbundets
generalforsamling opleve at det bliver en smule billigere. De mindste klubber vil
naturligvis mærke det mest.
Alle klubber betaler 500.- i klubgebyr. De første 50 medlemmer koster gratis, mens man
betaler 85 kr. pr. medlem fra medlem nummer 51.
I kølvandet på en evt. ny kontingentstruktur forsvinder B-medlemsskabet. Vi vil efter
generalforsamlingen tage kontakte til vore nye B-medlemsklubberne for at tale med dem
om hvorledes deres fremtidige medlemskab i organisationen ser ud og hvad deres
kontingent bliver.
Så lakker det mod enden for unionens formand gennem de sidste 6 år. Det har været en
fornøjelse at arbejde med jysk og dansk tennis på højeste politisk plan. Tak for tilliden
gennem årerne og held og lykke til en ny formand og den ny bestyrelse.
Jeg skal sige tak til mine bestyrelseskollegaer for godt samarbejde gennem året der er
gået. Tak til vore to ansatte – Lars Elkjær og Lene Steffensen – for endnu et år med en
utrolig engageret og faglig kompetent indsats. Tak til udvalgsmedlemmer udenfor
bestyrelsen Ruby Kristensen, Holstebro, Troels Klausen, Århus 1900 og Anders
Christensen, Kolding. Tak til tidligere bestyrelsesmedlem Jette Jørgensen. Tidligere
ungdomsudvalgsmedlemmer Jette Bjerrehus og Charlotte Wejs, samt vores JTUtalenttræner gennem de sidste 2½ år Mark Frøslev.
Tak til vores samarbejdspartnere fra Cool Sport og Sport 24. Sport Trading og
ScandiHall. Det er vigtigt for mig endnu engang at fortælle hvor stor betydning det har
for JTU’s samlede økonomiske formåen at vi har sponsorer som er glade og tilfredse med
deres samarbejde med os. Det handler dels om at vi er gode til at promovere dem og at
vore klubber har lysten til at støtte dem, så de kan mærke fornuften ved at støtte vores
organisation.
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En tak skal lyde til vores samarbejdspartnere i Dansk Tennis Forbund og vore kollegaer i
de andre unionsbestyrelser.
Og endeligt tak til alle jer som sidder her, og alle de som ikke kunne komme i dag. Tak
for jeres indsats og bidrag til jysk tennis.
Peter Andresen.
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.
Ingen kommentarer – alle beretninger, såvel skriftlige som mundtlig blev
hermed taget til efterretning.

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.
Jørgen Torpe Kann: Konstaterede at han havde set et revideret og
underskrevet regnskab. Kommentarer til regnskab og budget?
Sam Eyde, Ry: En begrænset udgift på breddeområdet ift. det budgetterede
og samtidig en relativ høj egenkapital. Siger man nej til aktiviteter? Eller
hvordan hænger dette sammen?
Morten Riisgaard-Dam, JTU: Orienterede om de til- og fravalg man har gjort
i forbindelse med aktiviteterne på breddeområdet. Flere tiltag er ikke blevet
sat i søen endnu, da man har manglet hænder til at løfte opgaven,
derudover har flere af de søsatte tiltag også givet indtægt. Dét har ikke
været målet i sig selv at bruge midlerne på budgettet. Orienterede
derudover om bestyrelsens overvejelser omkring prioritering af midler,
opgaver og ressourcer (timemæssigt).
Henning Damsgaard, JTU: Orienterede om hvorfor det er vigtigt at have en
god buffer i økonomien. Det er usikkert om hovedsponsoraftaler, tilskud fra
DIF og andre vitale poster forbliver uændret, derfor er det godt at have en
buffer.
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Erling Rovelt, Odder:
årsager/hensyn?

Siger

JTU

nej

til

aktiviteter

af

økonomiske

Peter Leth Andresen, JTU: Hvis JTU siger nej, så er det som regel enten
fordi der ikke er ressourcer (tidsmæssigt). Men som oftest forsøger at
hjælpe ønskede aktiviteter i gang, så gode ideer er altid meget velkomne.
Erling Rovelt, Odder: Formuen kan p.t. dække næsten 2 års drift. Som
minimum skal den kunne dække 1 års drift og nok et sted mellem 1 og 2
års drift, så det er vel egentligt meget fornuftigt.
Poul Erik Pedersen, Aars: Vigtigt at bestyrelsen ”passer på pengene”, godt
at man i JTU er garderet i forhold til at vitale poster kan ændre sig.
Gert Trabjerg, Vejle: Et ønske om at unionen går ind i at arrangere fælles
ture til fx Grand Slams og at unionen satser lidt på dette. Således kunne det
være centralt indkøb af en portion billetter, som så kunne sælges videre –
evt. via en fællestur i JTU-regi.
Morten Riisgaard-Dam, JTU: God ide – den tager vi med i vores fremtidige
overvejelser.
Asbjørn Nordam, Skive: Det er godt at Sam Eyde ”holder os i ørerne” ift.
formuen og brug af JTU´s midler. Men det er også fint at JTU arbejder med
en buffer. I sin tid, da man nedlagde kredsene og ”vest kredsen” skulle
”aflevere penge” til hovedunionen, var man da lidt skeptisk. Så det er godt
at se at unionen passer godt på pengene og administrerer dem godt.
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.
Henning Damsgaard,
Kommentarer?

JTU:

Gennemgik

kort

hovedtal

i

budgettet.

Jørgen Torpe Kann: Formelt skal budget godkendes. Er der nogen
kommentarer?
Ruby Kristensen, Holstebro: Der er afsat midler til breddeområdet, har man
nogle konkrete tiltag i støbeskeen allerede?
Lars Elkjær, JTU: Orienterede om at man har flere ideer, men at der
mangler hænder til at løfte nogle af disse ideer. Men blandt andet

Referat af ordinær JTU-generalforsamling den 5. marts 2013

Side 7

områderne ”kvindetennis”, ”flere stævner” og ”motionisttræf” har vi planer
om at være mere aktive indenfor.
Gert Trabjerg, Vejle: Overvejer man junior camps for de næstbedste
spillere? Det vil virkelig være noget klubberne kan bruge ligeledes.
Erling Rovelt, Odder: Antallet af aktier blev ikke nævnt i gennemgangen?
Henning Damsgaard, JTU: Aktier er bogført til kr. 16.000, så det er
begrænset.
Dolf Handrup, Fjerritslev: Savner tiltag for juniorer, når man er placeret i et
yderområde. Det vil være godt hvis JTU kan understøtte med nogle tiltag for
de næstbedste juniorer.
Peter Leth Andresen, JTU: En del af de nævnte forslag kan måske også
løftes i fællesskab ude i klubsamarbejds områderne?
John Sloth, JTU: Bestyrelsen har holdt seminar og vurderet/drøftet hvilke
områder der skal være fokus på i JTU-regi. Ingen tvivl om at et
fokusområde vil være/er de næstbedste juniorer i JTU-regi. Det er netop her
vi
skal
sikre
en
fødekæde
til
både
stævner,
trænerbørs,
holdturneringsspillere, etc.. Så et vigtigt område.
Lone Tørnes Andersen, JTU: I efteråret startede vi et nyt ungdomsudvalg
op. Unionstræner blev ansat og antal spillere på unionstræning er gået fra
18 til 38 deltagere. Derudover har man kig på muligheder for at gøre JTU´s
vifte endnu bredere overfor netop de næstbedste juniorer. Der er p.t. ikke
mange spillere at vælge imellem i de yngste årgange, så dette er også et
fokusområde. Hvordan får vi aktiveret endnu flere juniorer, etc..
Martin Leerhøy, Randers: Kan klubber i et område i yderområderne ikke gå
sammen om en træner? Måske en træner der kan referere til JTU i et eller
andet omfang, så man sikrer aktivitet i yderområder?
Gert Trabjerg, Vejle: Har man ressourcer til at løfte opgaven omkring
rekruttering af nye klubber, det er jo en kæmpe opgave? Det kunne måske
være en god ide at JTU tilbyder at nye klubber kan få besøg af en træner til
et gratis inspirationsbesøg?
Jørgen Torpe Kann: Ellers nogle kommentarer til budget? Kan budget
godkendes? Budget godkendt.
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Ad. 4

Eventuelt indkomne forslag
Jørgen Torpe Kann: Der er udsendt et konkret forslag til vedtægtsændring
med indbydelsen til generalforsamlingen. Er der nogen i bestyrelsen der vil
motivere dette? 2
Peter Leth Andresen, JTU: Forslag vil gøre at bestyrelsen har en mere
fleksibel størrelse, alt efter hvilke områder der arbejdes med. Således er
man ikke ”låst” på et bestemt antal personer i bestyrelsen.
Jørgen Torpe Kann: Er der nogen indvendinger eller spørgsmål?
Ændring af vedtægterne – fremtidig ordlyd:
§ 7.
Unionen ledes af en bestyrelse, der består af 1 formand, 1 kasserer samt 46 bestyrelsesmedlemmer.
§ 7, a.
Af den øvrige bestyrelse vælges halvdelen i lige år og den anden halvdel i
ulige år.
Forslaget blev vedtaget enstemmigt og med alle stemmer.

Ad. 5

Fastsættelse af kontingent for 2013
Jørgen Torpe Kann: Nu er regnskab og budget godkendt, så er det
spændende om man også kan få pengene ind, via godkendelse af
kontingent.

Bestyrelsen foreslår følgende kontingent for 2013.
På Dansk Tennis Forbunds generalforsamling den 16/3 2013 vil forbundets bestyrelse efter ønske fra Danmarks Idræts Forbund - fremsætte forslag om en ændret
kontingentstruktur.
Det indebærer at kontingentet til DTF vil bestå af et grundbeløb på kr. 500,00 og et
beløb på kr. 56,- pr. medlem over 50.
Hvis forslaget vedtages ønsker JTU`s bestyrelse at følge denne struktur og opkræve et
fælleskontingent således:
Grundkontingent kr. 500,00 og pr. medlem over 50 kr. 89,00
2

Bilag 2 – JTU´s forslag til ændring af vedtægter
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Hvis forslaget ikke vedtages foreslås kontingentet til Jyllands Tennis Union opkrævet
således: kr. 14,65 pr. medlem for de første 100 medlemmer og kr. 24,10 for yderligere
medlemmer og til Dansk Tennis Forbund kr. 44,35 pr. medlem for de første 100
medlemmer og kr. 60,25 for yderligere medlemmer. Hvis DTF`s generalforsamling skulle
vedtage at ændre sit kontingent bemyndiges bestyrelsen til ændre satserne tilsvarende.

Henning Damsgaard, JTU: Motiverede den foreslåede struktur ændring, der
ret beset kommer alle jyske klubber til gavn. Specielt de mindre klubber får
en ret betragtelig besparelse.
Anton Pedersen, Sdr. Omme: Hvad med de mindre klubber der meldte sig
ind som B-klubber i 2012?
Peter Leth Andresen, JTU: Hvis dette ikke vedtages, så kører B-medlemskab
videre. Hvis det vedtages, så vil JTU/DTF sikre at klubber bliver holdt
skadesløs i 2013, hvorefter det er målet at de overgår til at være A-klubber
fremadrettet.
Gert Trabjerg, Vejle: Magter JTU at markedsføre den nye struktur overfor de
mindre klubber? Det er jo en kæmpe opgave. Vigtigt man kommer udover
rampen med denne nye struktur.
Jørgen Torpe Kann: Rent teknisk må vi hellere lige forholde os alene til
kontingent i denne omgang og så vente med dialog til senere.
Erling Rovelt, Odder: Forventer at den nye struktur bliver vedtaget på
DTF´s generalforsamling, så det giver god mening at vedtage den her på
JTU´s generalforsamling.
Poul Erik Pedersen, Aars: I DTF har man tidligere rent teknisk opkrævet
kontingent efter de seneste 2 års medlemstal. Men nu går man over til
alene at opkræve efter seneste års medlemstal. Gør JTU det samme?
Henning Damsgaard, JTU: JTU har altid alene brugt foregående års
medlemstal, så det fortsætter vi med.
Peter Leth Andresen, JTU: Det er ikke givet at forslag bliver vedtaget på
DTF´s generalforsamling, så det er vigtigt at man bruger sin stemme –
enten ved fremmøde eller ved at sende fuldmagt til Lene (JTU Kontor) eller
en anden klub, som man ved deltager.
Jørgen Torpe Kann: Foreslår at vi vedtager kontingentet i ét hug (altså alle
afsnit af foreslået kontingent). Kontingent blev enstemmigt vedtaget. Rent
teknisk opererer vedtægter i JTU-regi fortsat med B-medlemskab, men da
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man ikke kan ændre disse før DTF vedtager ny struktur, så afventer JTU
regulering af vedtægter en endelig vedtagelse af ny struktur på DTF´s
generalforsamling. JTU sørger for opdaterede vedtægter til 2014.
Asbjørn Nordam, Skive: Glad for at Peter Andresen nævner fuldmagt og
opfordrer til at man gør brug af sine stemmer. Undertegnede repræsenterer
Skive Tennisklub på forestående DTF generalforsamling og vil ligeledes
meget gerne medtage fuldmagter.
Peter Leth Andresen, JTU: Pointerede at indsatsen omkring rekruttering af
klubber vil fortsætte til trods for at det i 2012 gik over alle forventninger
med næsten 35 nye klubber.
Morten Riisgaard-Dam, JTU: Netop indsatsen omkring rekruttering af nye
klubber blev prioriteret i 2012, hvilket naturligt betød at der ikke var
ressourcer til at løfte mange andre nye opgaver.
Poul Erik Pedersen, Aars: Den nye struktur er vigtig for dansk tennis, da den
forhåbentlig betyder at vi får en del mindre klubber tilbage i folden. Dette
udløser tilskud fra DIF, hvilket gør at DTF´s økonomi samlet set bliver
bedre.
Jørgen Torpe Kann: Hermed er det slut for punktet ”kontingent”. Kontingent
er vedtaget.

Ad. 6

Valg af formand
Peter Leth Andresen, Skanderborg, er ikke villig til genvalg.
Jørgen Torpe Kann: Har bestyrelsen nogen forslag til ny formand?
Peter Leth Andresen, JTU: Motiverede at John Sloth foreslås som ny
formand.
John Sloth, JTU: Motiverede sit eget kandidatur og fortalte om sin baggrund
for at gå ind i dette arbejde.
Jørgen Torpe Kann: Er der andre kandidater?
John Sloth, Hammel, er hermed valgt for perioden 2013-2014.

Ad. 7

Valg af kasserer
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Henning Damsgaard, Hasle, er valgt for 2012-13.

Ad. 8

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Jørgen Torpe Kann: John Sloth er hermed ude af ligningen. Bestyrelsen
foreslår følgende valgt:
Morten Riisgaard-Dam – vælges for 2013
Lone Tørnes Andersen – vælges for 2013-2014
Ann Hansen – vælges for 2013-2014
Jørgen Torpe Kann: Ønsker nogen at motivere bestyrelsens forslag?
Morten Riisgaard-Dam, Lone Tørnes Andersen, Ann Hansen: Motiverede
hver især deres motivation for at fortsætte/gå ind i JTU bestyrelsesarbejdet.
Jørgen Torpe Kann: Er der andre kandidater? Der er jo også fortsat ledig
plads i bestyrelsen.
John Sloth, JTU: Ja, der er plads til flere. JTU bestyrelsen har afholdt
seminar og vil i fremtiden forsøge at arbejde lidt anderledes. Udover drift af
kerneområder som holdturnering, Jyske Mesterskaber, aktivitetskonsulenten
og lignende, så er følgende områder udvalgt som oplagte fokusområder:
Trænerdatabase.
Klubliv ”året rundt” – også i typiske ”sommerklubber” uden hal.
Opbygning af en juniorafdeling i en klub – hvordan gør man det?
Flere haller i Jylland.
Flere stævner og aktiviteter for de næstbedste juniorer.
Fondsgruppe – sponsorer.
Fokus på dametennis/pigetennis.
Så hvis man sidder med ideer eller lyst til at arbejde med ét eller flere af
ovenstående områder, så skal man endelig henvende sig til bestyrelsen, da
det jo handler om at vi skal løfte noget af dette i flok.
Jørgen Torpe Kann: Er der andre kandidater? Det er ikke tilfældet – Morten,
Lone og Ann er valgt som foreslået.
Ann Hansen, HEI, valgt for perioden 2013-14
Lone Tørnes Andersen, Vejle, valgt for perioden 2013-14
Morten Riisgaard-Dam, Skanderborg, valgt for perioden 2013 samt Peter
Sonnichsen for 2013.
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Jørgen Torpe Kann: Ekstra punkt, som faktisk ikke fremgår af dagsorden. I
2012 etablerede JTU et Appeludvalg. I den forbindelse vælges der årligt 1
person for en 3-årig periode. Således er Appeludvalget bestående af:
Carsten Palsgaard, Randers: valgt for 2012-2013
Erik Segel, Risskov: valgt for 2012-2014
Poul Erik Pedersen, Aars: valgt for 2012, villig til genvalg for perioden 20132015
Er der andre kandidater?
Poul Erik Pedersen, Aars, valgt for perioden 2013-2015.
JTU retter vedtægter til således at Appeludvalg fremover er en del af
generalforsamlingen.
Ad. 9

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

genvalg

af

Poul

Henning

Vietz,

Hasle,

som

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

Ad. 10

Eventuelt
Peter Leth Andresen, JTU: Så er vi nået til det punkt, hvor vi skal hædre
nogle folk og have uddelt nogle priser.
Frede Lauritzen Prisen: Redegjorde kort for præmis for tildeling af denne
pris. Årets placeringer er i ”omvendt rækkefølge”:
3. Skovbakken
2. Esbjerg
1. Århus 1900
Århus 1900 får overrakt prisen ved lejlighed, da de ikke var til stede.
JTU´s Lederpris – Jens Leths lederpris: Prisen som Årets JTU Leder eller
Jens Leths lederpris som den hedder, går til en formand for en jysk klub.
Han har været formand i rigtig mange år - og han har gjort et rigtig godt
stykke arbejde med klubben. Han er i særdeleshed godt til at byde ind på
JTU arrangementer hvilket vi i JTU er rigtig glad for. Prisen er også en
personlig tak fra mig. Når jeg har skullet til bestyrelsesmøder i DTF har
prismodtageren har jeg fra tid til anden ringet til ham for at vende en
tennis-ting eller to. Jeg har kun lige bedt om 2 minutter, men når man

Referat af ordinær JTU-generalforsamling den 5. marts 2013

Side 13

sådan kører tværs over landet kan der jo godt går lidt længere tid. Tak for
din tid – et stort tillykke til formand i Randers Tennisklub, Lars Elkjær.
John Sloth, JTU:
Fortjenstnåle: JTU´s nyvalgte formand, John Sloth, motiverede følgende
tildelinger af Fortjenstnåle.
Fjerritslev Tennisklub – formand Dolf Handrup:
Dolf blev valgt ind i Fjerritslev Tennisklubs bestyrelse i marts 2004, og han
er imødekommende og initiativrig, jvf. oprettelsen og anlæg af
kunststofbane; yderligere initiativtager til afholdelse af Jammerbugts åbne
mesterskaber for unge. Han er desuden venlig, lyttende, humoristisk,
hjælpsom, målrettet, fremsynet - idet han satser meget på klubbens
ungdomsspillere.
Endelig er han en ildsjæl og en dygtig tennisspiller;
men, men, men han er også distræt og til tider lidt upræcis(i klubben taler
vi nu og da om “Dolf tid”). ☺
Ruby Kristensen – bestyrelsesmedlem Holstebro Tennisklub, med i
JTU HT-udvalg:
Ruby har været medlem af bestyrelsen i Holstebro Tennis Klub siden
november 2008. Rubys ansvarsområde har været og er aktiviteter i
Ungdomsafdelingen, og i de første år som bestyrelsesmedlem beskæftigede
Ruby sig med bredde-juniorerne - tovholder på interne og eksterne
arrangementer og kontaktperson ift. trænere og forældre. Inden for de
sidste par år er Ruby ligeledes blevet tovholder ift. talent- og
elitejuniorerne, kontaktperson ift. trænere og forældre og initiativtager til
afholdelse af juniorturneringer i DTF-regi i både sommer- og vintersæson og
kontaktperson ift. deltagelse holdturneringen i JTU-regi på både junior- og
seniorsiden. Særligt turneringsafholdelse og -deltagelse på juniorsiden
(individuelt og hold) er et område, Ruby har sat på dagsordenen og
opdyrket på imponerende vis - i sommersæsonen 2012 deltog
vi eksempelvis med 5 juniorhold i forskellige rækker i JTU’s holdturnering;
det er mange år siden, at vi har været så bredt repræsenteret og haft så
mange juniorspillere ude at spille holdturnering, ligesom hun arbejder på at
få inddraget og engageret tennisforældrene som holdkaptajner og til at
påtage sig diverse forefaldende opgaver i relation til
Ungdomsafdelingen. Mht. engagement er Ruby et stort aktiv for os -hun er
ikke bange for at kaste sig ud i nye projekter og tænke nye tanker - og hun
har hun så at sige lært alt om bestyrelsesarbejdet i tennisklubben
og turneringstennis fra scratch: Hun er ikke forhenværende
turneringsspiller, og hun har ikke oplevet at være en del af tennissporten i
den periode, hvor der var mange medlemmer, og alting gav sig selv.
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Karen Johansen – formand i Hadsund Tennisklub:
Hadsund Tennisklub har igennem det seneste år gennemgået en stor
udvikling, hvor flere nye initiativer har set dagens lys. Stort set alle tiltag i
klubben er forankret et sted – ved en ildsjæl der er gjort af et ganske
særligt stof. Således overkommer hun udover at være formand også
følgende:
Tovholder/træner på børnetræning – udendørs 60 børn, indendørs 30 børn
Tovholder på voksentræf – motionist hygge – flere formiddage ugentligt
En klub der er gået fra 75 til 110 medlemmer i løbet af 2012
Klubben har fået renoveret 2 grusbaner totalt – kr. 180.000, hvoraf de kr.
150.000 blev rejst via fonde, sponsorer, event med cykling i midtbyen, etc..
Karen og hendes mand Bent stod for alt i denne forbindelse.
Deltager i JTU´s klubsamarbejdsmøder, har deltaget på JTU´s Senior Camp
i Tyrkiet og sikkert meget meget mere….
Karen har et meget smittende humør, har altid overskud til en snak eller et
godt råd – hun er en givende ildsjæl, der i den grad har været med til at
skabe positiv udvikling i Hadsund Tennisklub. Hadsund Tennisklub meldte
sig i 2012 ind i Dansk Tennis Forbund igen.
Alle 3 modtog JTU Fortjenstnål
klapsalver fra forsamlingen.

på

generalforsamlingen

ledsaget

af

Henning Damsgaard:
Æresnål: Peter Leth Andresen
Vi tager i dag med stor beklagelse afsked med vores formand gennem de
seneste 6 år.
Peters karriere i tennis startede allerede i juniortiden i Kolding Tennis Klub.
De var en gruppe på 5 unge mennesker, der mere eller mindre selvbestaltet
lavede en ungdomsbestyrelse, som straks fil opbakning fra klubbens
bestyrelse. Peter fil flere sydjyske mesterskaber i juniortiden.
Efter skoletiden flyttede Peter til Århus for at læse. ALTS blev hans klub der.
Ret hurtigt blev han kapret til at stå for turneringsudvalget og i en årrække
var han turneringsleder for LESCHLY CUP.
Senere blev han uddannet som DTF-diplomtræner og indvalgt i JTU's
bestyrelse, hvor han i 6 år var boss for uddannelsesudvalget. Dengang var
det unionerne, der stod for planlægning og afholdelse af trænerkurser.
De seneste 6 år har Peter været formand i JTU. Der er sket en stor positiv
udvikling i JTU i hans formandstid.
Vi kan ikke nævne det hele, men fremhæve oprettelsen af en stilling som
Aktivitetskonsulent. Det har været med til at skabe ny energi og aktivitet
blandt klubberne og tennisspillerne i det jyske område. Peter har været en
dygtig ordstyrer i bestyrelsen og i det hele taget en rigtig god formand, hvis
evner vi nok kommer til at savne i den kommende tid.
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Peter har også qua hans stilling som unionsformand været med i Forbundets
bestyrelse.
Jyllands Tennis Union vil sige mange tak til Peter for hans store og
engagerede arbejde for JTU, og uddele vores æresnål til ham med ordene:
Vi håber at se dig igen i JTU i en anden funktion. Og det tror vi at du vil
gøre, for det er helt sikkert, at du holder meget af TENNIS.
Peter modtog JTU´s Æresnål ledsaget af klapsalver.
Jørgen Torpe Kann: Tillykke til jer alle med fuldt fortjent hæder. Er der
andre der ønsker ordet her under eventuelt?
Asbjørn Nordam, Skive: Tak for indsatsen til Peter fra Skive Tennisklub! Tak
for den store frivillige indsats til gavn for jysk tennis og de jyske klubber.
(Asbjørn overrakte en gave/hilsen fra Skive Tennisklub). Derudover 3 ting.
1. Opdeling af holdturneringen – Skive er ikke udelt tilhænger, men det er
godt at man har beholdt en mixrække som en mulighed.
2. Aldersrelateret træningskoncept – DTF. Hvad gør man ift. de instruktører
der har en ”ældre uddannelse”. Skal de igennem igen, eller kommer der
brush-up kurser?
3. Heldagsskolen – har I gjort jer nogle tanker om hvordan foreninger og
tennisklubber skal finde ”sin plads” i forhold til tankerne omkring
heldagsskolen? Har I tænkt over hvad dette betyder? Hvordan sikrer man at
tennissporten får en plads i den nye tænkning, hvor børnene først har fri fra
skole kl. 16.00?
Jørn Harder, Cool Sport/HEAD: Blot et kort indlæg om en ny bold – HEAD
Pro. HEAD har fået noget kritik af HEAD Silver og derfor har man valgt at
indføre en ny bold, HEAD Pro – der også bliver billigere end HEAD ATP,
fortsat med bonus via JTU-aftalen. I løbet af marts måned kommer der
mere info, ny hjemmeside, etc.. Så Cool Sport håber på god opbakning fra
de jyske klubber til den nye bold og JTU-aftalen generelt.
Peter Leth Andresen, JTU: Svar til Asbjørn. Ved ikke om der kommer kurser,
men det er noteret og tages med til DTF. Angående heldagsskolen, så gør
DIF og DTF sig nogle overvejelser. ”De små sportsgrene” kan man godt
frygte vil ”drukne” i heldagsskolen, mens fodbold/håndbold nok skal
overleve dette.
Poul Erik Pedersen, Aars: Der kommer nogle brush-up kurser via DTF.
Sam Eyde, Ry: Tak for den dejlige buffet, snakken gik jo henover bordet i
denne forbindelse. En af de største udfordringer for mindre klubber i tennis
Jylland er helt oplagt rekruttering af trænere. Altså dermed trænermangel!
Dejligt at høre at JTU vil prioritere dette område, da træneren jo er
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nøglepersonen i forhold til fastholdelse af nye medlemmer. Det er ikke
bestyrelsen/ledere der er afgørende, men træneren der er vital i denne
forbindelse.
Ann Hansen, HEI: I vores klub gør vi en del ud af at rekruttere blandt egne
juniorer til træneruddannelse. Så man udvælger nøje oplagte emner og
sørger for at de kommer på kursus.
John Sloth, JTU: I Hammel har man haft succes med samme model som HEI
og nøje udvalgt og brugt 3-4 af egne juniorer som hjælpetrænere og ladet
dem vokse med opgaven.
Sam Eyde, Ry: Yderområder har ikke samme muligheder og mange mindre
klubber har ikke samme rekrutteringsgrundlag, derudover flytter mange i
forbindelse med studie, etc.. Så vigtigt at JTU vil prioritere dette.
Henning Damsgaard, JTU: Udfordringen omkring heldagsskolen kan også
være at børnene først kan være i klubberne senere, hvor der er
spidsbelastning på baner af klubbens menige seniorer. Med andre ord kan
træningen måske først startes efter kl. 16.30 og det kan give problemer i
nogle klubber.
John Sloth, JTU: En kommentar til Asbjørn tidligere indlæg omkring
holdturnering, 2 mands hold, etc.. Fokus på at 2 personers hold kan deles
mellem 3-4 personer, så de får oplevelsen af at være på et hold og bliver
mindre sårbare ved afbud, skader og andet.
Gert Trabjerg, Vejle: Har man overvejet koordinering af kampe så piger og
drenge kan spille hjemmekampe på samme tid i samme klub?
John Sloth, JTU: Der er en utrolig svær logistik forbundet med dette,
derudover spreder tilmeldinger sig på flere forskellige årgange, etc.. Så det
er nok ikke realistisk at imødekomme.
Torben Hocksdahl, DTF: JTU har flot lanceret flere tilbud og fremlagt flere
ideer og tiltag. Som et supplement til den traditionelle holdturnering og
diverse motionisttræf vil jeg nævne DTF Cup, som jo er en fleksibel
turnering for 2 personers hold. Det er gratis at deltage og klubben modtager
bolde til hjemmekampe uden beregning. Jo flere tilmeldte hold, des mindre
bliver afstanden imellem klubberne. Så det er vigtigt med opbakning til
denne turnering.
Asbjørn Nordam, Skive: Gentager blot at jeg deltager i DTF´s
generalforsamling og at jeg hører på Peter Andresen at vedtagelsen af den
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nye struktur måske er ”på vippen”. Derfor – gør brug af jeres stemme – jeg
medtager gerne fuldmagter fra andre klubber.
Peter Leth Andresen, JTU: Det er i dag den sidste frist for tilmelding til
DTF´s generalforsamling, så man kan jo nå hjem og sende en mail med
tilmelding. Ellers kan I sende fuldmagt til Lene (JTU Kontoret).
Jørgen Torpe Kann: Er der flere indlæg, spørgsmål eller 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, tak for denne gang – kom godt hjem.

Den

/3 2013

_________________________________
Jørgen Torpe Kann, dirigent
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John Sloth, formand
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Bilag 1: Deltagerliste JTU Generalforsamling 2013
Billund
Fjerritslev
Hadsten
Hadsund
Hammel
HEI
HEI
Holstebro
Kolding
Kristrup
Odder
Randers
Risskov
Ry
Sdr. Omme
Skive
Skovbakken
Vejle
Viborg
Aars

Folmer Mikkelsen
Dolf Handrup, Inger Nielsen
Suzan Behr
Karen Johansen, Bent Johansen
Peder Helbo
Karen Meyer, Ann Hansen
Ann Hansen
Ruby Kristensen
Lasse Skov
Helle Friis
Erling Rovelt
Martin Leerhøy
Erik Segel
Sam Eyde
Anton Pedersen
Asbjørn Nordam
Susanne Rejnholdt
Gert Trabjerg
Christian Nissen
Poul Erik Pedersen

JTU
JTU
JTU
JTU
JTU
JTU
JTU

Peter Andresen
John Sloth
Henning Damsgaard
Morten Riisgaard-Dam
Lone Tørnes Andersen
Lene Steffensen
Lars Elkjær

Gæst – Cool Sport
DTF
Dirigent

Jørn Harder
Torben R. Hocksdahl
Jørgen Torpe Kann
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Bilag 2 – JTU´s Forslag til ændring af vedtægter.
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændringer i § 7.

Ny formulering:
Unionen ledes af en bestyrelse, der består af 1 formand, 1 kasserer samt 4-6
bestyrelsesmedlemmer.
Stk. a
Af den øvrige bestyrelse vælges halvdelen i lige år og den anden halvdel i ulige
år.

Nuværende formulering:
Unionen ledes af en bestyrelse, der består af 1 formand, 1 kasserer samt 5
bestyrelsesmedlemmer.
Stk. a
Af den øvrige bestyrelse vælges i lige år 2 medlemmer og i ulige år 3
medlemmer.
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