
   
 

   

Orienteringspunkter fra bestyrelsesmøde i JTU – tirsdag den 02. 
april 2019  

Deltagere:  
Fra bestyrelsen: Hans-Martin Brøndum, Charlotte Wejs, Niels Emery og David Servé 

Fra sekretariatet: Camilla Petersen  

Afbud: Erik Jan Petersen, Frits Rasmussen og Jørgen Nørgaard  

Evaluering af JTU’s generalforsamling  

Der blev fortaget en kort evaluering af JTU’s generalforsamling, hvor bestyrelsen syntes at mødet 

foregik stille og rolig. De var positive omkring det store fremmøde af deltagerne, men synes det var 

ærgerligt at der ikke var flere om meldte sig interesseret i bestyrelsesposterne.  

Der var bred enighed om at Kulturhuset Skanderborg var en fin lokation for generalforsamlingen og 

det er bestemt noget JTU kan gøre brug af igen.  

JTU fik tre nye bestyrelsesmedlemmer til generalforsamlingen; Niels Emery, David Servé og Jørgen 

Nørgaard. Jørgen Nørgaard har efter generalforsamlingen ønsket at udtræde af bestyrelsen og var 

derfor ikke tilstede til bestyrelsesmødet. Der vil ikke blive indkaldt til en ekstra 

ordinærgeneralforsamling. 

Nyt fra DTF  

Hans Martin og Charlotte Wejs orienterende kort om DTF’s generalforsamling.  

Lars Gulmann blev ikke genvalgt til DTF’s bestyrelse, men Peder Helmuth for Sønderborg Tennisklub 

blev stemt ind. DTF-bestyrelsen består nu af 9 medlemmer, hvor Dorte Klüwer for Skovbakken er 

nyt medlem sammen med Janne Theigaard som er ny kasserer, da Jan Winther ikke ønskede 

genvalg.  

 

JTU’s repræsentant i DTF’s bestyrelse  

Grundet de nye vedtægter for DTF, skal unionerne vælge en fra unionsbestyrelsen til at 

repræsentere unionen i DTF’s bestyrelse. Hans Martin vil gerne fortsætte og der var fuld opbakning 

til dette for den øvrige JTU-bestyrelse.  

 

Opgavefordeling i bestyrelsen  

De forskellige opgaver der er i JTU’s bestyrelse blev gennemgået og ansvarsopgaverne blev tildelt i 

mellem bestyrelsesmedlemmerne således: 

Frits Rasmussen har ansvaret for at udarbejde dagsorden samt referent til bestyrelsesmøderne  

Niels Emery har ansvaret for holdturnering samt Jysk Mesterskab 

David Servé har ansvaret for de 13 klubnetværk  

Erik Jan har ansvaret for skumtennis og den fleksible holdturnering i Vendsyssel.  

Hans Martin har ansvaret for træningsaktivitet for niveau 2 (niveauet lige under elite) 



   
 

   

Charlotte og Hans Martin har ansvaret for sponsorer.  

 

Klubnetværk  

Der er indhentet status på hvordan de forskellige klubnetværk fungerer og resultaterne er blandede. 

Nogle af netværkene fungerer fint, de har et godt samarbejde og får lavet nogle gode aktiviteter 

sammen. Andre klubnetværk fungerer ikke, de har ikke afholdt deres første møde endnu. Der var 

enighed i bestyrelsen om at oversigten over netværksgrupperne skal opdateres og at der skal gøres 

en ekstra indsats over for de klubnetværk som ikke har en tovholder, ved at JTU vil indkalde til det 

første møde. JTU vil opfordre alle netværkene til at informere omkring mødedatoer så JTU eller Lars 

Elkjær kan deltage i møderne hvis muligt. På JTU’s hjemmeside er der blev lavet en side ”Inspiration 

fra klubnetværkenes aktiviteter”, hvor klubnetværkenes aktiviteter bliver lagt ind og netværkene 

kan informeres og inspireres af hinanden. Netværkene skal gøres bevidst om denne side og 

opfordres til at sende aktiviteter ind, så netværkene kan inspireres endnu mere af hinanden.  

 

Holdturnering ude 2019  

Al seniorholdturnering overgår til DTF. Camilla og Niels har gjort en stor indsats for at få de sidste 

klubber som ikke havde bekræftet deltagelse i holdturneringen til at melde sig. Der arbejdes kraftigt 

på at puljerne fra 3 division i Jylland kommer til at bestå af 6 hold og ikke 8 hold, som der er 

offentliggjort. Dette gøres for forhåbentlig at mindske afstanden mellem holdene og dermed lange 

køreture samt har flere hold tilkendegivet at de synes 7 kampe er for meget i en sommersæson når 

de også har familie.  

I forhold til JTU’s junior og veteranholdturnering er der ikke så mange hold tilmeldt pt., men der er 

også et stykke tid til tilmeldingsfristen slutter. Der er sendt indbydelse ud til alle JTU klubber’s 

formænd, tidligere holdkaptajner og der er annonceret på facebook og på hjemmeside.  

 

Trin 1/2 træningssamlinger  

På sidste bestyrelsesmøde var der en god drøftelse med Simon Verner om et samarbejde mellem 

JTU og DTF omkring træning til de to niveauer. Det vides ikke, hvordan DTF stiller sig til det efter 

Simons fratræden. HM vil snakke med DTF’s bestyrelse om hvordan de påtænker at træningen i 

Jylland skal foregå og derefter tager JTU stilling til dette. Der er enighed om i bestyrelsen at der skal 

udbydes noget træning for niveauet lige under elite. Dette arbejdes der videre med.  

 

Åbne junior-samlinger i differentieret koncept  

Der har i indendørssæsonen været udbudt 3 træningssamlinger (2 i Kolding, 1 i Nørresundby) i 

samarbejde med DGI som hovedsageligt var forbeholdt begyndere (trin 3). Det var kun det i 

Nørresundby som blev gennemført med 6 deltagere, hvor det vidste sig at niveauet mellem spillerne 

var for stort. Der var enighed om i bestyrelsen at dette ikke skulle udbydes igen, da træning af denne 

målgruppe skal gøres via klubnetværkene. I tilfælde af at klubnetværkene ønsker hjælp skal JTU 

selvfølgelig gøre et forsøg på at hjælpe.  

 

 



   
 

   

 

 

JM ude 2019  

JTU blev til JTU’s generalforsamling samt efter afholdelse af JM inde gjort opmærksom på 

utilfredsheden omkring det nedsatte niveau for præmier samt manglende præmiepenge i 

mesterrækkerne.  

Der var enighed om i bestyrelsen at præmiepengene i mesterrækkerne skal genindføres. Det blev 

besluttet således: Vinder i singlemesterrækken får 2000,- kr. og finalisten får 1000,- kr. I 

doublemesterrækkerne får vinderne til deling 1400,- kr. og finalisterne 700,- kr. til deling. Der er 

ingen præmiepenge i A og B-rækken. Der skal minimum være 4 par før en række oprettes.  

Der blev endvidere besluttet at U10, U12 og U14 får medaljer, men at medaljerne til U16 og U18 

fjernes og erstattes af lidt større præmier.  

JM ude 2019 blev afholdt i perioden på følgende lokationer: 

➢ Veteraner spiller i ALTS fra den 14.-16. juni  

➢ U16, U18 og senior spiller i Århus1900 fra den 7.-10. juni 

➢ U10, U12 og U14 spiller i Århus1900 fra den 14.-16. juni  

➢ Der afholdes to finalestævner; den 10. juni for U16, U18 og seniorerne og den 16. juni for 

U10, U12 og U14.  

  

Sponsoraftale  

JTU har indgået en ny sponsoraftale med HEAD/Coolsport for en 3. årig periode. Klubberne skal 

informeres omkring coolsport klubportalen, hvor klubberne skal gå ind og oprette en profil, hvor de 

efterfølgende kan købe bolde.  

 

Samarbejde med DGI  

JTU fortsætter samarbejde med DGI i form af den fleksible holdturnering i Vendsyssel samt med den 

jyske skumtennistour og den jyske juniortour. Samarbejdet mellem DGI og JTU skal arbejdes 

henimod at være mere enkelt.  

 

Klubudvikling – folder til inspiration   

Dette punkt tages til næste bestyrelsesmøde  

 

 


