
  

ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
JYLLANDS TENNIS UNION 2019 

Indkaldelse, dagsorden, beretning og regnskab 2018 samt budget 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JTU GENERALFORSAMLING 2019 

 1 

 

INDHOLDSFORTEGNELSE  
ORGANISATION ..................................................................................................................... 1 

INDKALDELSE ......................................................................................................................... 2 

DAGSORDEN .......................................................................................................................... 3 

BESTYRELSENS BERETNING.................................................................................................... 4 

MEDLEMSUDVIKLING I JTU ................................................................................................. 4 
DTF OG JTU ......................................................................................................................... 5 
SPONSOR – HEAD................................................................................................................ 6 
JYSKE MESTERSKABER (JM) – JUNIOR OG SENIOR ................................................................ 6 
JYSKE MESTERSKABER – VETERANER ................................................................................... 8 
JYSKE SKUMTENNISTOUR ................................................................................................... 9 
HOLDTURNERING ............................................................................................................. 10 

KLUBUDVIKLINGS- OG BREDEOMRÅDET ............................................................................. 11 

KLUBNETVÆRK ................................................................................................................. 11 
ØVRIGE TILBUD OG AKTIVITETER I JTU ............................................................................... 11 

ÅRSRAPPORT - REGNSKAB 2018 OG BUDGET 2019 ............................................................. 13 

REGNSKABSOVERSIGT ...................................................................................................... 17 
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING ........................................................................ 17 

 



JTU GENERALFORSAMLING 2019 

 1 

ORGANISATION 
 

 
Bestyrelse: 
Formand: 
Hans Martin Brøndum, Erritsø   
Næstformand:  
- 
Kasserer: 
Charlotte Wejs, Sønderborg  
Bestyrelsesmedlemmer:  
Frits Rasmussen, Ribe 
Benjamin Ejlersen, Vejle Erik 
Jan Pedersen, Hirtshals 

  
Dansk Tennis Forbund: 
Idrættens Hus 
Brøndby Stadion 20 
2605 Brøndby 
Tlf. 43 26 26 60 – Fax 43 26 26 70 
dtf@dtftennis.dk – www.dtftennis.dk 

 
Bestyrelse: 

Formand: Henrik Thorsøe 
Næstfmd.: Thomas Kønigsfeldt 
Økonomi: Jan Winther Medlem:
 Henrik Maris 
FTU: Kai Holm 
JTU: Hans Martin Brøndum 
KTU: Joachim Thøring 
SLTU: Lars Gulmann 

Direktør: 
Emil Bødker  

Bogholderi: 
Helene Damgaard 

Holdturnering: 
Ansvarlig: Erik Jan Pedersen, Hirtshals 
Udvalg: Camilla Petersen, JTU konsulent; Niels Emery, 
Aalborg TK, Hans Martin Brøndum, Erritsø  

Appeludvalg: Erik Segel, Risskov 
Poul Erik Pedersen, Aars 
Carsten Palsgaard, Randers 

 Koordinatorer: 
Lone Bech  
Laura Poulsen  

  Uddannelses- og Tennis10, U12 
og U14- ansvarlig: 
Simon Verner 

JM-udvalg: Camilla Petersen, JTU konsulent; 
Niels Emery, Aalborg TK; Hans Martin 
Brøndum, Erritsø. 
 

Klubudvikling: Frits Rasmussen, Ribe; Hans Martin Brøndum, 
Erritsø 

 Klubudviklingsansvarlig: 
Lars Elkjær 

  Turneringsansvarlig: 
Mia Mønster 
Tom Gustavsen  

Kommunikationsansvarlig: 
Thomas Hansen  

Minitennisudvalg: 
Tovholder: Erik Jan Pedersen, Hirtshals Udvalg:
 Camilla Petersen, JTU konsulent 

  Projektleder – Bevæg-dig-for-livet: 
Lorenz Sønderby Andersen  

Aktivitetskonsulent  
Camilla Petersen 
 

Holdturneringskonsulent og 
Sekretariat: 
Camilla Petersen 
holdturnering@jtu.dk 
camilla@jtu.dk info@jtu.dk 
– www.jtu.dk 

 Landstræner: 
Jens Anker Andersen 
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INDKALDELSE 

 
Til Klubberne i Jyllands Tennis Union (JTU) 

 
Jyllands Tennis Union indbyder hermed til ordinær 

generalforsamling 
 

ONSDAG DEN 13. MARTS 2019 KL. 18.00 
 

Kulturhuset Skanderborg  

Parkvej 10 

8660 Skanderborg 
 

Se mere på http://www.kulturhuset-skanderborg.dk 
 
 
 

Program: Kl. 18.00 - 18.50 JTU er vært for et aftensmåltid 

 Kl. 18.50 - 19.00 Indtegning til generalforsamling 

 kl. 19.00 - Generalforsamling 
 
 
 

Tilmelding: Tilmelding til spisning senest den 4. marts på e-mail til camilla@jtu.dk  
 

Tilmeldingen skal indeholde klubnavn og navne på deltagere samt navn, 
telefon og e-mailadresse på kontaktperson. Husk at noter om i deltager i 
bespisning.  

 
 

Med venlig hilsen 
 

JYLLANDS TENNIS UNION 
BESTYRELSEN 
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DAGSORDEN 
1. Valg af dirigent og referent  
2. Beretning fra bestyrelsen  

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse jf. 
4. Fastsættelse af kontingent 

• Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 

5. Godkendelse af indeværende års budget 
6. Indkommende forslag  
7. Valg af formand. 

• Hans Martin Brøndum fra Erritsø Tennisklub genopstiller 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Følgende er på valg  
• Erik Jan Pedersen fra Hirtshals Tennisklub modtager genvalg  
• Diane Filip – har af personlige årsager valgt at stoppe i bestyrelsen og 

genopstiller ikke  
Pelle Linddahl og Benjamin Ejlersen har desværre begge valgt at stoppe af personlige 
årsager. Der skal altså vælges 3 nye medlemmer til bestyrelsen.  

 Følgende er ikke på valg 

• Frits Rasmussen fra Ribe Tennisklub  
• Kasserer Charlotte Weiss fra Sønderborg Tennisklub  

9. Valg af 2 suppleanter  
10. Valg af appeludvalg 

• Asbjørn Nordam er valgt for 2017-2020 
• Erik Segel er valgt for 2018-2021 

• Poul Erik Pedersen er valgt for 2016-2019. 
11. Valg af revisorer og en suppleant 

• Bjarne Aaen og Henrik Aaen (modtager genvalg) 
• Poul Henning Vietz som revisorsuppleant (modtager genvalg) 

12. Eventuelt 
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BESTYRELSENS BERETNING 
Bestyrelsen blev i marts 2018 valgt og konstitueret. Ny formand, ny kasserer, ny 
turneringsansvarlig og ny deltidsansat konsulent har præget bestyrelsens arbejde i de første 
måneder i den ny periode. 

Over sommeren 2018 måtte 2 af bestyrelsens medlemmer trække sig af helt private grunde. 
Derudover har 1 siddende bestyrelsesmedlem ikke ønsket at genopstille – igen her af helt 
private grunde. Da der ved 2018 generalforsamlingen fejlagtigt ikke blev valgt 2 suppleanter, 
skal vi således til generalforsamlingen 2019 have valgt 3 nye medlemmer til bestyrelsen samt 
2 suppleanter. 

Bestyrelsen med formanden i spidsen har fokus på at pleje og udvikle et godt samarbejde med 
medlemsklubberne, klubnetværkene, DTF, øvrige unioner og med DGI. 

Bestyrelsens beretning vil indledningsvis beskrive medlemsudviklingen i JTU ift. antal klubber 
og ift. antallet af tennisspillere i klubberne. Der vil redegøres for JTU’s kerneaktiviteter, der er 
gennemført i 2018 samt nævnes hvilke nye initiativer der er udbudt og hvilke der påtænkes at 
udbydes i 2019. Til sidst i beretningen vil JTU’s regnskab for 2018 samt budgettet for 2019 
gennemgås.  

God læselyst – og vi håber at se dig som klubrepræsentant til generalforsamlingen den 13. 
marts i Skanderborg. 
 
MEDLEMSUDVIKLING I JTU 
I dette afsnit beskrives medlemsudviklingen. I skrivende stund er klubbernes medlemstal for 
2018 endnu ikke tilgængelige. Nærværende fremstilling er derfor baseret på klubbernes 
medlemsberetninger til det Centrale Forenings Register (CFR) for 2017.  
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FIGUR 1 - Medlemsudvikling i  JTU i  perioden 2006-2017
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TENNISSPILLERE I KLUBBER I JTU  

I ultimo 2017 var der i alt 15.395 tennisspillere i tennisklubber i JTU-regi. Dette ligger på 
nogenlunde samme niveau som 2016, da der var i alt 15.350 tennisspillere. På figur 1 ses 
medlemsudvikling i JTU i perioden 2006-2017, hvilket viser at over de sidste 11 år er 
medlemstallet i tennisklubber i JTU-regi faldet.  

Faldet i medlemstallet kan også forklares ved at, der er klubber som har meldt sig ud af JTU 
og dermed ikke medregnes længere jf. figur 2.  

JTU lægger vægt på yderligere at udvikle unionens aktivitetstilbud, så medlemstilslutningen 
kan fastholdes og udvikles.   
 
DTF OG JTU   
Den nye holdturneringsstruktur vedtaget af DTF vil fremadrettet udfordre JTU’s, og andre 
unioners, økonomi, idet DTF har overtaget en langt større del af holdturneringerne, og de 
dermed forbundne indtægter, i forhold til tidligere. DTF’s bestyrelse har garanteret unionerne 
at kompensere for dette indtægtstab. 

Også den nuværende deling af kontingentindtægterne mellem JTU (samt de andre unioner) 
og DTF er en udfordring for den aktivitetsmæssige og økonomiske bæredygtighed hos JTU, 
hvilket også budget 2019 afspejler. Det vil blive et tema i den fremadrettede dialog mellem 
unioner og DTF om kontingentstruktur, mv. 

Øst for Storebælt er Tennis Øst blevet en realitet. Det har været luftet, om ikke også FTU og 
JTU skulle indlede en dialog om evt. sammenlægning i Tennis Vest. Det ønsker FTU ikke for 
nærværende. JTU’s bestyrelse arbejder derfor ikke pt. videre med den tanke, men er da åbne 
overfor en evt. fremtidig dialog herom - uden dog på nogen måde på forhånd at tage stilling 
til, hvad konklusionen af en sådan dialog måtte blive. En sådan evt. proces indebærer for det 
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FIGUR 2 - Udvikling i  medlemsklubber i  JTU i  perioden 
2006-2018
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første en grundig dialog med JTU’s medlemsklubber, der i sidste ende skal godkende en 
sådan evt. fusion, samt grundige undersøgelser af organisation, aktiviteter, økonomi, evt. 
område-opdeling i en samlet Vest union, etc. 

På DTF’s generalforsamling den 16. marts 2019 kommer 6 DTF bestyrelsesmedlemmer på valg. 
Alle JTU klubber opfordres til at møde op med klubstemmer på den kommende DTF 
generalforsamling, så vi fra jysk side kan gøre vor indflydelse optimalt gældende i dansk tennis. 
 

SPONSOR – HEAD  
JTU’s sponsoraftale med Coolsport/HEAD udløber 31. marts 2019 og JTU vil derfor gerne 
benytte lejligheden til at sige en stor tak til HEAD, der igennem knap 4 år har bidraget med 
bolde og præmier til en del aktiviteter i JTU-regi. 

JTU har siden august 2018 været i dialog og forhandlinger med 5 konkurrerende 
tennisudstyrsleverandører der gav input/bud på hvad de kunne tilbyde i en sponsoraftale 
heriblandt HEAD. Vi kan med glæde informere at JTU har indgået en ny 3-årig sponsoraftale 
med Coolsport/HEAD. JTU siger tak for aftalen og ser frem til samarbejdet i de næste tre år.  
 
JYSKE MESTERSKABER (JM) – JUNIOR OG SENIOR  
2018 INDENDØRS   

Jysk Mesterskab er et af JTU’s kerneprodukter. Igen i år blev JM inde for spillere i rækkerne 
fra U10 til senior afholdt i de 3 første weekender af januar.  
Der var en stor tilslutning til mesterskabet og næsten 230 tilmeldinger betød, at der var ret 
stort pres på banekapaciteten de steder der blev spillet.  

JM 2019 inde blev afholdt følgende steder: 
Ø U10 og U12 – Randers  
Ø U14, U16, (U18) og senior – Århus 1900  

Ø U18 – Kolding  
Ø Finalestævnet blev afviklet i Århus 1900  

Grundet de positive mange tilmeldinger i flere af årgangene sammenlignet med foregående 
år, betød at stort set alle kampe i U18 rækken blev spillet i Kolding.    

Der blev spillet mange gode og tætte kampe, både i de indledende runder og ved 
finalestævnet.  

Et ønske om endnu flere deltagere er dog svær, da flere spillere har givet udtryk for at 
spilleterminerne for JM inde ikke er optimale, da mange unge spillere er travlt optaget af 
eksamen på dette tidspunkt af året.   
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Enkelte billeder fra finalestævnet, hvor de resterende billeder er tilgængelige på JTU’s 
hjemmeside – Følg linket Her 

  

Finaleresultaterne er tilgængelige på JTU’s hjemmeside – følg linket Her  
 
ÅRETS UDENDØRS MESTERSKABER 

JM ude 2018 blev for spillere i rækkerne U10 til senior afholdt over 2 weekender i juni, med 
indledende runder den 1. weekend og finalestævne den 2. weekend.  

Der var omkring 213 tilmeldinger hvilket desværre var mindre end indendørs. Dette var på 
trods af, at præmiesummen i senior mesterrækkerne for dame- og herresingle var hævet i et 
forsøg på at få flere topspillere til at deltage.  

De manglende tilmeldinger kan måske skyldes, at disse terminer ikke har været optimale i 
forhold til, at mange af de bedste spillere ikke har haft mulighed for at deltage pga. 
collegeophold i udlandet. Vi oplever desværre også at der er alt for få piger/kvinder, der 
deltager i JM.  

JM ude 2018 blev afholdt i følgende steder: 

Ø U10, U12, U14 – Skovbakken  

Ø U16, U18 og senior Herresingle B – AGF  

Ø Senior – Århus 1900  

En stor tak til Randers, Aarhus 1900, Kolding, Skovbakken og AGF for at ville lægge baner til, 
samt bruge mange frivillige kræfter under JM inde og ude. Uden disse ildsjæles hjælp ville det 
være meget vanskeligt at gennemføre de mange aktiviteter til gavn for de unge og Jyllands 
tennisfremtid. 
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Enkelte billeder fra finalestævnet, hvor de resterende billeder fra henholdsvis de 
indledende kamp, finalekampe samt præmieoverrækkelserne er tilgængelige på JTU’s 
hjemmeside –Følg linket  Her 

Finaleresultaterne er tilgængelige på JTU’s hjemmeside – følg linket her  

 
JYSKE MESTERSKABER – VETERANER  
2018 INDENDØRS OG UDENDØRS  

JM Veteraner blev i 2018 afviklet i henholdsvis Aarhus 1900 (indendørs) og ALTS (udendørs).  
Knap 100 tennisveteraner var samlet til JM indendørs i Århus 1900, hvilket betød at der var 
pres på den begrænsede banekapacitet og kampprogrammet var tæt.   

Der blev spillet fra fredagen kl. 15.30 til søndag kl. 20. Det var uden tvivl nogle lange dage 
både for spillerne, turneringsleder/referee Niels Emery samt alle for alle de frivillige.  
Der skal derfor lyde en stor tak til alle som har hjulpet til ved dette mesterskab samt til alle 
spillerne og ikke mindst tilskuerne som har været med til at bidrage til den altid gode 
stemning, der er ved et veteranmesterskab.  
Enkelte billeder fra præmieoverrækkelsen, hvor de resterende billeder er tilgængelige på JTU’s 
hjemmeside – Følg linket Her 
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Finaleresultaterne er tilgængelige på JTU’s hjemmeside – følg linket her 

Ved JM udendørs 2018 i ALTS deltog 88 spillere, som var fordelt på henholdsvis 25 damer og 
63 mænd. Disse deltagere spillede i 15 rækker, hvor otte af rækkerne var double. Doublerne 
var en blanding af herre-, dame- og mixdouble.  

JM ude bar desværre præg af en del regnvejr, hvilket betød at kampprogrammet for om 
fredagen blev rykket til lørdag og søndag og der var derfor en del, der skulle indhentes. Dette 
bevirkede at de spillere, der deltog i tre forskellige rækker fik en hård dag. Her kan f.eks. 
nævnes en damespiller fra Risskov, der endte med at være på tennisbanen fra kl. 9.30 til kl. 
18, kun afbrudt af en hurtig kop kaffe og en sandwich. Med godt overblik og hård hånd fra 
Niels Emery blev mesterskabet afviklet med succes.   

Enkelte billeder fra præmieoverrækkelsen, hvor de resterende billeder er tilgængelige på 
JTU’s hjemmeside – Følg linket Her 

Finaleresultaterne er tilgængelige på JTU’s hjemmeside – følg linket her 

JYSKE SKUMTENNISTOUR  
Fra november 2018 er der blevet gjort en ekstra indsats for at få flere til at spille skumtennis. 
JTU har i samarbejde med DGI Tennis arrangeret og afholdt skumtennisstævner i hele Jylland 
med jævne mellemrum – minimum en hver måned. Der er afholdt og arrangeret 14 stævner 
fra november 2018 til slutningen af marts 2019.  

Skumtennisstævnerne sluttes af med JM i skumtennis den 31. marts 2019 i Hobro 
Idrætscenter, hvor vi håber at være en stor tilslutning.  

Som et nyt initiativ er unionerne JTU, FTU og Tennisøst gået sammen om at arrangere et 
landsstævne for skumtennis, som kaldes DTF Skumtennismesterskab. Dette skyldes at 
unionerne er enige om at der skal fokuseres mere på skumtennis i vinterhalvåret, da alle 
tennisspillere, lige fra let øvede til rutinerede kan udvikles sit spil ved at spille skumtennis. Det 
første DTF Skumtennismesterskab løber af stablen i december 2019 i Vester Skerninge på Fyn. 
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 For at deltage i DTF Skumtennismesterskab skal spillerne udtages via unionerne. Det er 
dermed de enkelte unioner der udtager de bedste og stærkeste spillere for deres unioner. JTU 
udtager spillerne fra Jylland, ud fra dem som har deltaget i den Jyske Skumtennistour. Der kan 
læses mere om DTF Skumtennismesterskab – Her  

 
HOLDTURNERING  
JTU’s traditionsrige holdturnering udendørs 2018 kørte som altid ganske godt, med et flot 
antal tilmeldinger. Der deltog i alt 229 hold fordelt på junior, senior og veteraner.  

Juniorholdturneringen blev i år afsluttet med et finalestævne i Odder Tennisklub, men grundet 
en del regn blev det flyttet til Skanderborg Tenniscenter og alle kampene blev spillet 
indendørs. Finalestævnet blev dermed en lidt længere dag for spillerne end beregnet, da vi 
gik fra 5 tennisbaner til 2, men spillerne holdte humøret oppe og havde en rigtig god dag. Der 
var god opbakning for frivillige kræfter, som sørgede for noget forplejning.  

Enkelte billeder for finalestævnet i juniorholdturneringen, hvor de resterende billeder er 
tilgængelige på JTU’s hjemmeside – Følg linket Her  

 
Resultaterne for holdturneringerne udendørs er tilgængelige på JTU’s hjemmeside – følg linket 
Her 
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Den nye holdturneringsstruktur for DTF trådte første i kraft for starten af den indendørs 
sæson, hvilket betød at den traditionsrige turnering med 4 personers hold overgik til DTF.  

For at tilgodese de mindre klubber samt klubbernes begrænsede tilgængelighed for indendørs 
baner udbød JTU i samarbejde med FTU en 2 personers holdturnering for seniorspillere inden 
2018/2019. Der var dog desværre ikke så stor opbakning til denne, hvilket betød at kørsel 
afstanden mellem de tilmeldte hold var al for stor. Der skal dermed tænkes igennem om der 
kan gøres noget for at gøre dette bedre. I den indendørs juniorholdturnering var 
tilmeldingerne også begrænsede som også her betød ret meget kørsel.    

I udesæsonen 2019 er JTU gået i samarbejde med DGI for at lave en fleksibel holdturnering i 
Vendsyssel. Det betyder at det både er klubber som er medlem af JTU og DGI som kan deltage 
og vi håber derfor at der ville være flere hold tilmeldt. Det er en holdturnering, hvor der 
udbydes 4 personers hold, enten herre, dame eller mix. Alle holdkampene spilles som double 
kampe og det eneste krav for at deltage er at man skal være over 18 år.   
 
 
KLUBUDVIKLINGS- OG BREDEOMRÅDET  
KLUBNETVÆRK  
De 12 klubnetværk som blev etableret i 2017 med det formål at skabe et tættere samarbejde 
mellem klubberne og derfor være med til at skabe flere lokale arrangementer fungerer i 
varierende grader. Der bliver i nogle af netværkene samarbejdet meget og lave forskellige 
aktiviteter, hvorimod der er andre netværk der ikke rigtig fungerer og der skal dermed en 
ekstra indsats til.  

Der er på JTU’s hjemmeside blevet lavet siden ”Inspiration fra klubnetværkenes aktiviteter”, 
hvor de enkelte klubnetværk kan informeres og inspireres af hinanden. Klubnetværkene kan 
dermed se hvilke aktiviteter og events, der er blevet afviklet eller hvilke aktiviteter der 
arbejdes med i de enkelte netværk. Se siden Her  
 

ØVRIGE TILBUD OG AKTIVITETER I JTU  
Ud over JTU’s kerneaktiviteter samt de aktiviteter, der er lavet lokalt er der endvidere lavet 
følgende tilbud i 2018: 

Ø Åbne fælles juniorsamlinger i samarbejde med DGI: Der er i indendørssæsonen 2018-
2019 udbudt 3 åbne juniorsamlinger, 2 i Kolding og et i Nørresundby. Dette er spillere 
på alle niveauer der har kunne deltage.  

Ø Øst/Vest Challenge 2019 i samarbejde med FTU og Tennisøst: Et socialt 
tennisarrangement, som foregår over en weekend, hvor spillerne er sammen 24/7. De 
bedste spillere fra Fyn/Jylland dyster mod de bedste spillere for Sjælland. Spillerne der 
er med er derfor udtaget fra DTF ranglisten og var i alderen 11-14 år. I weekenden blev 
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der spillet en masse tenniskampe, men der var også fokus på andre sociale 
aktiviteter som fx bowling og en tur i svømmehallen.   

Ø Jysk Tennistour i samarbejde med DGI: Jysk Tennistour er stævner der henvender sig til 
alle spillere i alderen 6-16 år, som ikke er så turneringsaktive, men som ønsker en sjov, 
hyggelig og aktiv tennisdag med andre spillere. Der spilles efter konceptet play and stay. 
Der har i sommersæsonen 2018 være udbudt 8 stævner forskellige steder i Jylland.   

Ø Skumtennis-kursus i samarbejde med DTF: Der blev i december udbudt et 3 timers 
skumtennis kursus i Nørresundby som et forsøg på om det kunne have interesse for 
klubberne. Det vidste sig at være en stor succes med 18 deltagere, som blev undervist i 
forskellige opvarmningsøvelser samt forskellige spiløvelser man kan anvende i sin 
skumtræning.   

Ø Hjemmeside og Facebook: På vores hjemmeside og facebook annonceres tiltag, 
aktiviteter og nyheder af forskellige arter. På JTU’s hjemmeside under aktivitetskalender 
forsøges der at skabe et overblik over hvilke turneringer, stævner, aktiviteter og events 
der foregår i Jylland på bestemte datoer. Det er både aktiviteter der arrangeres af JTU, 
men også aktiviteter der arrangeres af de enkelte klubber, hvor andre spillere er 
velkommen. Aktivitetskalenderen kan dermed ses som et overblik over hvilke tennis 
begivenheder der sker i Jylland. Udover de nævnte sociale medier har JTU endvidere 
kontakt til klubberne via deres nyhedsbrev, som sendes ud med aktiviteter og nyheder 
af karakter.  

Ø DTF/JTU TRÆNINGSSAMLINGER FOR DE BEDSTE JUNIORER: JTU og DTF er gået i dialog 
og blevet enige om at der i 2019 skal sættes fokus på at få etableret tværgående fælles 
træningssamlinger for de bedste juniorer (niveau 1 og 2) på forskellige lokationer i det 
jyske. Den nuværende niveau 1 elitetræning faciliteret af DTF er ikke fuldt dækkende for 
behovet.  
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ÅRSRAPPORT - REGNSKAB 2018 OG BUDGET 2019 
 

INDTÆGTER REGNSKAB 
2017 

BUDGET 
2018 

REGNSKAB 
2018 

BUDGET 
2019 

Kontingent 330 330 329 335 

Sponsorer 112 80 80 80 

Andre 12 12 29 20 

Indtægter i alt 454 422 438 435 
 

UDGIFTER REGNSKAB 
2017 

BUDGET 
2018 

REGNSKAB 
2018 

BUDGET 
2019 

Bestyrelse 89 66 106 90 

Sekretariat 140 92 95 67 

Holdturnering (82) (82) (98) (98) 

Jysk Mesterskab – indendørs (17) (10) 16 (13) 

Jysk Mesterskab – udendørs (20) (33) (18) (25) 

Ungdomsudvalg 54 50 (38) 30 

Breddeudvalg (28) 45 34 50 

Generalforsamling – DTF 0 2 0 5 

Generalforsamling – JTU 13 15 19 20 

Hjemmeside – drift/ Facebook 5 15 31 30 

Projekt Klubudvikling 390 459 395 400 

Udgifter i alt 544 619 542 556 
 

Resultat -90 -197 -104 -121 
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BALANCE PR. 31 DECEMBER 2018 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foranstående regnskab er revideret Århus den 5. februar 2019  
 

  
 
 
 

Aktiver: 
Bankindestående  .......................................................... kr 669.491,11 
Tilgodehavender ............................................................. kr. 42.951,45 
Aktier/obligationer .......................................................... kr ...... 290.564,55 
Forudbetalt …………………………………………………………….kr ..........  

Aktiver i alt  ................................................................. Kr.1.003.007,11 

Passiver: 
Skyldige omkostninger  .................................................. kr 6.098,57 
Skyldige feriepenge, A-skat .............................................. kr. 36.589,01 
Forudbetaling JM – inde 2019 ........................................... kr. 76.209,00 
 

 
Egenkapital 
Primo kr 987.731,58 
Årets underskud kr……..    103.621,05 

kr. 884.110,53 .... 

Passiver i alt  ............................................................... kr.1.003.007,11 
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SEKRETARIAT REGNSKAB 
2017 

BUDGET 
2018 

REGNSKAB 
2018 

BUDGET 
2019 

Husleje 14 15 9 0 

Løn 87 53 38 40 

Kontorartikler 3 3 2 2 

Porto/Fragt/Gebyr 4 4 7 5 

Telefon 0 0 1 0 

Kørsel 0 1 0 0 

Revisor 5 4 7 0 

Diverse nyanskaffelser 21 5 4 5 

Konsulentbistand 0 0 21 10 

Licenser 6 7 6 5 

Sekretariat i alt 140 92 95 67 
     

 

BREDDEUDVALG REGNSKAB 
2017 

BUDGET 
2018 

REGNSKAB 
2018 

BUDGET 
2019 

Klubkonsulenter 0 5 0 0 

Tennisamba/Inspirationsdage (38) (120) 0 0 

Andre aktiviteter/Netværk/Pulje 10 160 34 50 

Breddetennisudvalg i alt (28) 45 34 50 
 

PROJEKT KLUBUDVIKLING REGNSKAB 
2017 

BUDGET 
2018 

REGNSKAB 
2018 

BUDGET 
2019 

Løn/Reg. Af feriepenge 380 405 343 350 

Kørsel og transport 46 36 51 50 

Tilskud DIF/DTF (54) 0 0 0 

Møder / tlf. 18 18 1 0 

Projekt Klubudvikling i alt 390 459 395 400 

BESTYRELSE REGNSKAB 
2017 

BUDGET 
2018 

REGNSKAB 
2018 

BUDGET 
2019 

Bestyrelsesmøder 62 48 60 60 

Møder DTF og unioner 0 2 0 2 

Repræsentation / gaver 18 10 21 10 

Kursus   16 10 

Diverse 9 6 9 8 

Bestyrelse i alt 89 66 106 90 
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HOLDTURNERING REGNSKAB 
2017 

BUDGET 
2018 

REGNSKAB 
2018 

BUDGET 
2019 

Gebyrer – inde  
(99) 

 
(99) 

 
(109) 

 
(109) 

Gebyrer – ude 

Præmier/Halleje 22 18 9 9 

Administration 1 2 2 2 

Holdturnering i alt (69) (72) (98) (98) 
 

UNGDOMSUDVALG REGNSKAB 
2017 

BUDGET 
2018 

REGNSKAB 
2018 

BUDGET 
201 

Møder/Kørsel 5 5 0 0 

Unionstræning mv. 49 45 (38) 30 

Ungdomsudvalg i alt 54 50 (38) 30 
 

JM – INDENDØRS REGNSKAB 
2017 

BUDGET 
2018 

REGNSKAB 
2018 

BUDGET 
2019 

Deltagergebyrer – senior (20) (20) (20) (20) 

Deltagergebyrer – veteraner (27) (27) (20) (25) 

Deltagergebyrer – junior (40) (40) (29) (35) 

Halleje – senior 11 11 54 50 

Halleje – veteraner 15 15 0 0 

Halleje – junior 21 21 0 0 

Præmier – senior 7 7 0 2 

Præmier – junior 0 8 12 2 

Præmier – veteraner 5 5 11 5 

Finalestævne og officials 11 10 8 8 

JM – indendørs i alt (17) (10) 16 (13) 
 

JM – UDENDØRS REGNSKAB 
2017 

BUDGET 
2018 

REGNSKAB 
2018 

BUDGET 
2019 

Deltagergebyrer – senior (12) (12) (16) (15) 

Deltagergebyrer – veteraner (19) (19) (17) (17) 

Deltagergebyrer – junior (43) (43) (42) (42) 

Præmier – senior 13 8 14 8 

Præmier – junior 8 8 10 8 

Præmier – veteraner 4 4 5 5 

Baneleje   15 15 

Finalestævne og officials 29 21 13 13 

JM – udendørs i alt (20) (33) (18) (25) 
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REGNSKABSOVERSIGT  
JTU går ud af regnskabsåret 2018 med et underskud på 120.000 kr. 

Til sammenligning realiserede JTU et underskud på 90.000 kr. forrige år 2017.  

Underskuddet har sin primære årsag i, at JTU i 2017 valgte at ansætte Thomas Jacobsen, som 
herefter i 2018 blev afløst af Camilla Pedersen, i en 32 timers stilling som JTU konsulent med 
fokus på aktivitets – og klubkoordinator. JTU har dermed forøget lønudgifterne betydeligt, 
idet DIF løntilskuddet til forhenværende JTU- og DTF konsulent Lars Elkjær nu tilfalder DTF.  

Ansættelsen af Camilla Pedersen er en strategisk satsning, som skal ses i sammenhæng med 
JTU’s strategiarbejde og politiske linje. 

Bemærkninger ift. afvigelser: 

Der er en merudgift ift. bestyrelsesarbejde, hvilket skyldes, at bestyrelsen er sammensat med 
en relativ stor geografisk spredning, hvilket har medført forøgede kørselsudgifter. 
Endvidere er der kursusafgifter afholdt til tidligere bestyrelsesmedlem og coach træner 
uddannelsen til Camilla indeholdt i bestyrelsens udgifter. 

Vi har i 2018 valgt at splitte sekretariatet og udgifter til hjemmesiden op på 2 konti. 
Hjemmesiden blev tidligere serviceret frivilligt, men fra 2018 er den overgået til et 
professionelt firma, hvorfor vi har valgt at vise denne post særskilt.  

Budgettet for 2019 afspejler, at JTU forventer en forsat drift af unionen på samme niveau som 
i 2018. 
 

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING   
1.1 Påtegning uden forbehold  

Regnskabet med alle underskrifter er tilgængeligt på generalforsamlingen den 13.3.2019. 


