
	  JTU	  netværksmøde	  i	  Skanderborg,	  den	  15.	  maj	  2018,	  kl.	  19.00.	  	  	  

	  

Netværksgruppe	  6:	  	  Odder,	  Horsens,	  Hou,	  Hørning,	  Ry,	  TMG,	  Stautrup,	  Viby,	  Skanderborg	  

Deltagere:	  	  Hou	  (Steen),	  Hørning	  (David),	  BMI	  (Jens),	  Skanderborg	  (Karen),	  Odder	  (Karina	  og	  Erling)	  

	  

Referat	  af	  mødet:	  

	  

1.	  	  Erling	  bød	  velkommen	  

2.	  	  	  Grundet	  job	  var	  der	  afbud	  fra	  JTU-‐formand	  Hans	  Martin	  Brøndum	  

3.	  	  	  Referat	  af	  møde	  den	  10.	  april	  2018	  blev	  godkent	  	  

4.	  	  	  JTU	  –	  Holdturnering	  2018:	  Odder	  har	  behov	  for	  samarbejde	  med	  U18-‐piger.	  Også	  U12-‐drenge	  

5.	  	  	  	  Følgende	  klubber	  afholder	  sommerskoler	  i	  2018:	  

	  	  	  	  	  	  Hørning,	  den	  6.	  –	  8.	  aug.,	  Skanderborg,	  	  den	  30.	  juli	  –	  3.	  aug.,	  	  Odder,	  den	  2.	  juli	  –	  5.	  juli.	  Også	  BMI	  

afholder	  sommerskole.	  	  Alle	  klubber	  i	  netværket	  kan	  frit	  tilmelde	  spillere	  til	  nævnte	  sommerskoler.	  Vi	  
tilstræber	  i	  2019	  at	  harmonisere	  priserne.	  	  

6.	  	  	  Der	  afholdes	  ”Tennistræf”	  i	  Odder	  i	  uge	  30,	  mandag	  den	  23.	  juli	  –	  onsdag,	  den	  25.	  juli	  2018.	  Alle	  klubber	  
i	  netværket	  indbydes.	  Det	  er	  aftalt	  med	  JTU,	  at	  udgift	  til	  træner	  afholdes	  af	  JTU.	  Det	  er	  ikke	  en	  egentlig	  

tennisturnering,	  men	  et	  træf	  med	  tennistræning	  og	  tennisspil.	  Det	  er	  for	  alle	  aldersgrupper,	  ungdom,	  
senioere	  og	  vetaraner,	  og	  det	  er	  primært	  på	  motionistniveau.	  Hver	  klub	  opretter	  en	  event	  på	  hjemmesiden,	  
hvor	  klubbens	  medlemmer	  laver	  tilmelding.	  Pris	  er	  kr.	  25,-‐pr.	  deltager	  og	  kr.	  50,-‐	  for	  en	  familie.	  Der	  skal	  

være	  min.	  15	  deltagere,	  og	  af	  praktiske	  grunde	  bør	  der	  maksimalt	  være	  36	  deltagere.	  Man	  kan	  deltage	  	  i	  
træffet	  i	  1,	  2	  eller	  3	  dage.	  Det	  starter	  hver	  dag	  kl.	  10.00	  og	  afslutter	  kl	  15.00,	  med	  en	  frokostpause	  på	  1	  
time.	  Der	  fremsendes	  separat	  opslag	  til	  klubberne.	  

7.	  	  	  Bordet	  rundt.	  Det	  blev	  drøftet,	  hvorledes	  der	  kan	  tilbydes	  tennisspil	  for	  klubbernes	  medlemmer	  på	  alle	  

banerne	  i	  netværket.	  Skal	  det	  være	  med	  klippekort,	  en	  App,	  eller	  andet.	  	  Det	  er	  nødvendigt	  at	  afværge	  
gratister.	  Emnet	  skal	  viderebehandles,	  og	  kan	  måske	  realiseres	  i	  2019.	  BMI	  ønsker	  en	  tennishal,	  primært	  for	  
klubberne	  i	  nærområdet.	  

8.	  	  	  	  Eventuelt.	  Der	  skal	  afholdes	  et	  ”arbejdsmøde”	  om	  opgaver	  ved	  tennistræf	  i	  Odder	  primo	  juli.	  

9.	  	  	  	  Næste	  møde	  er	  aftalt	  til	  den	  13.	  september	  2018	  i	  Ry,	  kl.	  19.00.	  

	  

Referent,	  Erling	  Rovelt	  



	  


