
 

 

INDKALDELSE 

Til Klubberne i Jyllands Tennis Union (JTU) 
 

Jyllands Tennis Union indbyder hermed til  
ekstraordinær generalforsamling 

 

ONSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2019 KL. 19.00 

Hørning Tennisklub 

Blegindvej 27A 

8362 Hørning 
 

 

Program Kl. 18.45 - 19.00 Indtegning til generalforsamling 
 kl. 19.00 - Generalforsamling 
 

 
 

Tilmelding: Det vil være hensigtsmæssigt, at I tilmelder jer på e-mail til camilla@jtu.dk 
 

Tilmeldingen skal indeholde klubnavn og navne på deltagere samt navn, telefon og 

e-mailadresse på kontaktperson. 

 
 

Med venlig hilsen 
 

JYLLANDS TENNIS UNION 

BESTYRELSEN 

mailto:camilla@jtu.dk


JTU INDKALDELSE OG DAGSORDEN 2019 

DAGSORDEN 
 

1. Valg af dirigent og referent  
 
2. Behandling af indkomne forslag 

Forslag fra Bestyrelsen til vedtægtsændringer: 
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 vedlægges. 
 
Øvrige forslag: 
Eventuelt øvrige forslag skal i henhold til vedtægterne være indsendt til JTU senest 14 
dage før generalforsamlingens afholdelse. Det vil sige senest den onsdag den 4. 
september 2019. 
 

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 således 
valgt for perioden marts 2019 - marts 2021. Den nye formand vælges således for perioden 
september 2019 - marts 2021. 
 

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. 
 

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. 
 

6. Eventuelt 



Bilag 1 
 

Forslag til ændring af vedtægterne: 
 
Baggrund: 
Dansk Tennis Forbund har i 2019 ændret vedtægterne, så det ikke længere kun kan være formanden 
for en union, der repræsenterer unionen i DTF's bestyrelse. DTF's love fastsætter nu: "De til enhver 
tid værende unioner udpeger i henhold til retningslinjer, fastsat af unionen, blandt 
unionsbestyrelsesmedlemmerne et medlem af Dansk Tennis Forbunds bestyrelse." 
 
Dette giver således mulighed for, at JTU selv fastsætter retningslinjerne for, hvordan medlemmet 
udpeges. På baggrund af dette foreslår bestyrelsen for JTU, at reglerne for valg til bestyrelsen 
ændres, så generalforsamlingen vælger et medlem af bestyrelsen, der indgår i DTF's bestyrelse. 
Praktisk betyder der, at både formand, kasserer og bestyrelsesmedlem i DTF vælges direkte på JTU's 
generalforsamling. 
 
De nuværende regler for valg til bestyrelsen jfr. §13 er: 
 
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere fem medlemmer, som vælges for to år ad 
gangen på den ordinære generalforsamling. Formanden og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i 
ulige år, medens kassereren og tre bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.  
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af unionens klubber. 
 
Forslaget til ændring er: 
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere fem medlemmer, hvoraf et medlem 
indgår i Dansk Tennis Forbunds bestyrelse, som vælges for to år ad gangen på den ordinære 
generalforsamling. Formanden og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år, medens kassereren, 
medlem af DTF's bestyrelse og to bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år.  
Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af unionens klubber. 
 
Som konsekvens heraf ændres §10, der i dag har følgende ordlyd: 
 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 
1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse 
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder 

fastsættelse af kontingent 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af formand (i ulige år) 
7. Valg af kasserer (i lige år)  
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer  
9. Valg af to suppleanter  
10. Valg af medlemmer til appeludvalg  
11. Valg af revisor og revisorsuppleant  
12. Eventuelt 
 
Som nyt punkt 8 indsættes: 
8. Valg af medlem til Dansk Tennis Forbunds bestyrelse 
De efterfølgende punkter nummereres fortløbende fra 9. til 13. 
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