JTU EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019
HØRNING TENNISKLUB – 18. SEPTEMBER 2019

DAGSORDEN OG REFERAT
1.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen foreslog Jørgen Torpe Kann som dirigent.
Der var ingen andre forslag.
Jørgen blev valgt med applaus.
Camilla Petersen blev valgt som referent.
Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var lovlig indkaldt og
dermed beslutningsdygtig.

2.

Behandling af indkomne forslag
Dirigenten informerer at der er to indkomne forslag; et fra JTU’s bestyrelse og et fra
Dronninglund Tennisklub. Dirigenten foreslår at de to forslag præsenteres og efterfølgende
diskuteres og evt. stemmes herom. Der er ingen indvendinger mod dette.
Forslag fra Bestyrelsen til vedtægtsændringer:
Bestyrelsens forslag præsenteres af Frits Rasmussen:
Bestyrelsen forelægger forslag om ændring af vedtægterne, således at der på
generalforsamlingen vælges en repræsentant fra JTU til DTF’s bestyrelse, som samtidig indgår
som medlem af JTU´s bestyrelse.
Baggrunden herfor er, at opgaverne dels som formand og dels som JTU's repræsentant i DTF's
bestyrelse har vist sig at være tidsmæssigt krævende i et omfang, så det er vanskeligt at
varetage begge funktioner tilstrækkeligt tilfredsstillende. Samtidig gives der med forslaget
medlemsklubberne indflydelse på, hvem der skal repræsentere JTU i DTF's bestyrelse. Det
styrker demokratiet i JTU ved at give generalforsamlingen mulighed for at vælge den kandidat,
man mener bedst varetager klubbernes interesser i DTF.
Forslag til ny formulering af vedtægternes paragraf 10 – Se HER
Øvrige forslag:
Forslag fra Dronninglund Tennisklub til JTU’s fremtidige organisation og organisering af aktiviteter
samt forslag til nye vedtægter for JTU.

Dronninglund Tennisklubs forslag præsenteres af bestyrelsesmedlem Jørgen Nørgaard.
Dronninglund har gennem den seneste tid drøftet hvad der kan løfte tennis i Jylland. Se hele
præsentationen - HER
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Spørgsmål og kommentar til de indkomne forslag:
Peder Helmuth, Sønderborg
Dronninglunds forslag er flot gennemarbejdet og rammer helt rigtigt. Det giver rigtig god
mening at ændre netværkene så de tilpasses efter DGI’s landsdele. Det sønderjyske netværk
samarbejder allerede en masse med DGI og det fungerer rigtig godt. Der er intet til hindrer for
at dette ruller ud allerede i morgen. I forhold til økonomien kan man, for at gøre det nemt
give et vist beløb til netværkene og de enkelte netværk kan søge om tilskud til arrangementer
hos JTU.
Peder informere ligeledes som DTF repræsentant, at DTF den kommende tid ville tage på
rundtur til unionerne, for at skitserer snitoverfladerne og får koordineret indsatsen mellem
DTF og unionerne bedre. For unionerne og ikke mindst netværkene er meget essentielle i
forhold til tennis i Danmark.
Louise Årstrøm, Århus1900
Super flot tiltag fra Dronninglund og er helt enig i at DTF, JTU og DGI skal være bedre til at
koordinere deres tilbud, så der ikke dobbelt udbydes arrangementer og udbuddene passer
måske ikke altid til spillerne i klubberne. Forslaget til hvordan netværkene skal driftes via et
grundbeløb pr. medlem er ikke helt optimalt.
Torben Svejgård, Ry
Mange gode tanker og gennemarbejdet forslag fra Dronninglund. Det er dog nødvendigt at få
det gennemarbejdet yderligere inden det vedtages og skrives ind i vedtægterne. Det årlige
grundbeløb pr. medlem er det i forhold til antal JTU medlemmer eller også DGI medlemmer?
For kan JTU kræve penge af DGI eller skal JTU betale for DGI medlemmerne? Forslaget skal
gennemarbejdes og gøres mere konkret, da der er nogle ting som skal gøres tydeligere og
defineres.
Erik Jan, JTU bestyrelsesmedlem
Det kan godt være essentielt at danne netværkene efter kommunegrænserne eller i hvert fald
så de ikke går på tværs af kommunegrænserne. Dette kan være essentielt hvis netværkene vil
søge om tilskud til kommunerne om et specifikt projekt. Hvordan netværkene helt præcist
skal dannes er måske meget individuelt i forhold til hvor i Jylland man befinder sig.
Michael Østergaard, Bevæg dig for livet
Hvorfor opdeler man netværkene ud fra geografi?
Jørgen Nørgaard, Dronninglund
Netværkene skal opdeles ud fra geografi, da folk ikke gider at køre for langt efter noget. Det
skal være meget lokalt før folk gider at arrangere sig i det. Netværkene skal også være fleksible
og ikke begrænset. Der kan også sagtens være et netværk for fx elite hvor de klubber, som har
elite samtidig med, at de er i et lokalt netværk. Der kan dermed være mange forskellige
netværk i Jylland.
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Peter Sonnichsen, Kolding
Dronninglunds forslag har mange gode tanker, men vi er kommet lidt ud på et sidespor. Det
vigtigste lige nu for JTU er økonomien, som er blevet synderlig være de sidste par år. Lars
Elkjær er overgået fra en JTU stilling til DTF, hvilket betyder at DIF’s tilskud tilgår DTF. Som det
ser ud nu, vil JTU ikke eksistere om 4 år, for så er der ikke flere penge. Det vigtigste for JTU er
nogle forhandlinger omkring hvordan JTU kan eksistere om 4 år.
Jørgen Nørgaard, Dronninglund
JTU er ekstrem usynlig som det ser ud pt., hvilket kan risikere i, at flere klubber melder sig ud,
for hvad skal de bruge JTU til. Ved at JTU kommer ud til netværkene, så vedligeholdes JTU’s
synlighed overfor klubberne og risikoen for at klubberne melder sig ud er måske mindre.
Torben Svejgård, Ry
Dronninglunds forslag er en decentralisering, og JTU kan ses som en slags paraply.
Erik Jan, JTU bestyrelsesmedlem
Det essentielle ville være at netværkene præciseres, det behøver nødvendigvis ikke at være i
vedtægterne, men lave nogle retningslinjer omkring hvordan vi tænker det er bedst muligt for
tennis i Jylland.
Charlotte Weis, JTU kasserer
Dronninglunds forslag er godt, men det er også essentielt at høre hvad Peter Sonnichsen siger,
at vi skal gøre noget for tennis i Jylland og det kan vi ikke medmindre JTU finder en måde til
at forbedre deres økonomi på, da den ikke er blevet væsentlig bedre de sidste par år. Charlotte
er ikke enig i at vedtægterne skal ændres i forhold til Dronninglunds forslag og ser også lidt
skeptisk på hvordan netværkene skal driftes, da JTU ikke har penge til dette.
Jørgen Torpe Kann, dirigenten
Debatten er rigtig fin, men om lidt skal der tages stilling til de to forslag, som er:
Bestyrelsens forslag om ændring i vedtægterne, således at der på generalforsamlingen vælges
en repræsentant fra JTU til DTF’s bestyrelse, som samtidig indgår som medlem af JTU´s
bestyrelse.
Dronninglunds forslag om omorganisering af JTU bestyrelse, ændre netværksgrupperne så de
stemmer overens med DGI’s landsdele samt ændre vedtægter for JTU
Pause
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Jørgen Torpe Kann, dirigenten
Det er snart tid til at der skal stemmes om de to forslag.
Jørgen Torpe vil gerne vide om det er hele forslaget, som Dronninglund har præsenteret, eller
om det kun er ændring af paragraf 11, som der skal tages stilling til og stemmes om?
Jørgen Nørgaard, Dronninglund
Forsamlingen skal tage stilling til at ændre paragraf 11, som er det væsentligste punkt i
forslaget, de andre ændringer i vedtægterne er småting. Paragraf 11 skal dermed ændres og
sættes ind i de eksisterende vedtægter hvis dette er en mulighed?
Jørgen Torpe Kann, dirigenten
Paragraf 11 ønskes vedtages i de eksisterende vedtægter. Det kan man i princippet godt, hvis
man om rokerer lidt.
Frits Rasmussen, JTU bestyrelsesmedlem
JTU bestyrelsen er galde for at have modtaget Dronninglunds forslag, og bestyrelsen er helt
enige om, at intentionerne med forslaget er rigtige. Klubberne skal være med på hvad vi gerne
vil og vi skal i dialog med klubberne om, hvordan vi bedst muligt får løst opgaverne.
Intentionerne i Dronninglunds forslag bør gennemarbejdes af den nye bestyrelse sammen
med forslaget fra bestyrelsen, der også vedrører ændringer i vedtægterne, og vedtages samlet
på den ordinære generalforsamling i marts måned 2020.
Frits Rasmussen stiller på vegne af bestyrelsen forslag om, at det vedtages, at
generalforsamlingen finder principperne i forslaget fra Dronninglund Tennisklub interessant
og pålægger bestyrelsen at arbejde videre med forslaget og forelægge et gennemarbejdet
forslag på den ordinære generalforsamling i marts 2020.
Jørgen Torpe Kann, dirigenten
Betyder det at bestyrelsen trækker deres forslag tilbage om vedtægtsændringerne? DTF
ændrede deres vedtægter til den sidste generalforsamling, hvilket betyder at JTU godt kan
vælge en valgfri repræsentant til DTF bestyrelsen uden at ændre deres vedtægter. Det skal
dog være den samme repræsentant, der kan ikke ændres fra møde til møde.
Bestyrelsen trækker deres forslag tilbage. Dirigenten konstaterer, at der ikke er nogle i
forsamlingen, som ønsker at opretholde bestyrelsens forslag
Step 2: Dronninglund trækker de store vedtægtsændringer, men paragraf 11 er stadig aktuelt.
Paragraf 11 vil komme ind og blive paragraf 13A i de eksisterende vedtægter. Er der nogle som
vil fastholde de store vedtægtsændringer, det er der ingen indvendinger imod.
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Yderligere spørgsmål
Peder Helmuth, Sønderborg
Er enig med Frits og JTU bestyrelse i, at vi til denne ekstraordinære generalforsamling ikke
behøver at vedtage dette nu. Afstemningen er ikke altafgørende, selvom det ikke bliver
vedtaget i den oprindelige form. JTU kan gennemføre det under de nuværende vedtægter.
Jørgen Nørgaard, Dronninglund
Hvad er problematikken til at vedtage denne ændring?
Peder Helmuth, Sønderborg
Der blev nævnt undervejs, ar der nogle detaljer som skal arbejdes igennem. Det er ikke en
knald eller fald kamp, hvis ændringen ikke vedtages.
Erik Jan, JTU bestyrelsesmedlem
Det væsentligste er at sætte et hold, en bestyrelse inden der er noget som vedtages.
Jørgen Torpe Kann, dirigent
Dronninglund vil gerne have forslaget til afstemning. Paragraf 11 kommer ind i vedtægterne
og bliver til paragraf 13A. Jørgen Torpe Kann fortæller kort om afstemningsproceduerne, at
der er kun en repræsentant for hver klub som kan stemme.
Jørgen Nørggard, er den eneste som stemmer for.
Derefter stemmes der om bestyrelsens ændringsforslag: ”generalforsamlingen tilkendegiver
principperne i forslaget fra Dronninglund tennisklub er interessante. Generalforsamlingen
pålægger bestyrelsen at arbejde videre med forslaget og forelægge et gennemarbejdet forslag
til den ordinære generalforsamling i marts 2020”.
Forslaget vedtages.
3.

Valg af formand
Som tidligere oplyst har Hans Martin Brøndum af personlige, arbejdsmæssige grunde set sig
nødsaget til at trække sig fra posten som formand for JTU. Der skal derfor i henhold til
vedtægterne vælges en ny formand på en ekstraordinær generalforsamling.
Formanden vælges i henhold til vedtægterne i ulige år. Hans Martin Brøndum er valgt for
perioden marts 2019 - marts 2021. Den nye formand vælges således for perioden september
2019 - marts 2021.
JTU bestyrelsen forslår David Servé, Hørning tennisklub som ny formand.
Der er ingen andre forslag og David Servé vælges.
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4.

Valg af JTU’s repræsentant i DTF’s bestyrelse
Såfremt forslaget til nye vedtægter godkendes, skal der vælges en repræsentant for JTU til
DTF's bestyrelse. I henhold til de nye vedtægter vælges repræsentanten i lige år.
Som konsekvens heraf, skal der vælges en repræsentant på generalforsamlingen i marts 2020.
Valget på denne generalforsamling er derfor for perioden september 2019 - marts 2020.
Valget indebærer samtidig at vedkommende indtræder som medlem af JTU's bestyrelse,
hvormed den post, som blev ledig efter at Jørgen Nørgaard trak sig fra bestyrelsen, besættes
igen.
Jørgen Torpe Kann, dirigent
Da forslaget er trukket tilbage, skal der ikke findes en JTU’s repræsentant i DTF’s bestyrelse,
men der er stadig to ledige pladser i JTU’s bestyrelse, nu hvor David Servé er valgt ind som
formand.
Der skal vælges et bestyrelsesmedlem ind for 1 år dvs. til 2020 og et for 2 år dvs. 2021.
JTU bestyrelsen foreslår Orla Hoppe, Århus1900, som desværre ikke er tilstede på
generalforsamlingen, men har indvilget at det vil han gerne.
Bestyrelsen foreslår Simon Dahl Verner, Esbjerg Tennisklub som det andet
bestyrelsesmedlem. Simon Verner er også villig til at tage en plads i bestyrelsen.
Der er ingen andre forslag og de to kandidater vedtages.
Orla Hoppe stiller op til 2020 og Simon Verner stiller op til 2021.

5.

Valg af to suppleanter
Det lykkedes ikke på generalforsamlingen i marts 2019 at få valgt suppleanter til bestyrelsen.
Det er en uhensigtsmæssig situation ikke at have en suppleant, hvis et menigt
bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen i JTU ønsker derfor at opfordre
interesserede til at melde sig som kandidater til de to poster som suppleanter.
Jørgen Nørgaard, Dronninglund tilbyder sig som suppleant.
Der er ingen andre forslag og Jørgen vedtages som første suppleant.
Der vælges inden anden suppleant.

6.

Eventuelt
David Servé siger tak til forsamlingen for valget og tilliden. Han glæder sig til at komme i gang.
Jørgen Torpe Kann, dirigent takker af for aftenen.
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