Orienteringspunkter fra bestyrelsesmøde – tirsdag den 23.
oktober 2018
Deltagere:
Fra bestyrelsen: Hans-Martin Brøndum, Charlotte Wejs, Benjamin Ejlersen og Frits Rasmussen
Fra sekretariatet: Camilla Petersen
Afbud: Erik-Jan Pedersen
Drøftelse med DTF's formand:
DTF's formand Henrik Thorsøe samt Emil Bødker fra sekretariatet deltog i begyndelsen af mødet. JTU rejste
bl.a. spørgsmålet om økonomien i forbindelse med den nye turneringsstruktur for holdtuneringen, der som
bekendt samles under DTF. Henrik Thorsøe forsikrede om, at det ikke er hensigten, at der skal flyttes økonomi
fra JTU til DTF. JTU efterlyste en klar og letforståelig kommunikation om ændringen i turneringsstrukturen
snarest, hvilket Henrik Thorsøe var enig i behovet for.
Man drøftede desuden om sammenlægningen af de to unioner på Sjælland giver anledning til overvejelser
om ændring af strukturen i Dansk Tennis mere generelt. Der var tale om en generel drøftelse uden nogen
konklusion.
Forhandling af sponsoraftale:
JTU har haft drøftelser med flere mulige sponsorer. Forhandlingerne er ikke afsluttet, så der kan ikke meldes
noget ud før der foreligger en endelig aftale.
Økonomistatus:
Kassereren oplyste, at årsregnskabet på nuværende tidspunkt ser ud til at komme til af balancere. Da
indtægterne fra JM-inde og JM-ude er væsentlig mindre, end tidligere, blev det besluttet, at forsøget med at
indføre pengepræmier ved JM ophører fra og med JM-inde 2019.
Budget for 2019:
Bestyrelsen er enige om at forelægge et budgetforslag for generalforsamlingen der lægger sig tæt op ad
regnskabet for 2018. Det er fortsat vigtigt at der er balance mellem de løbende driftsudgifter og indtægterne.
Der imod vil der fortsat blive budgetteret med et underskud til finansiering af aktivitetsfremmende initiativer.
JM-inde 2019:
Planlægningen af JM-inde for 2019 er nu ved at være afsluttet. Der er sikret en god geografisk fordeling. Det
er med bekymring, at JTU konstaterer, at tilmelding til JM-inde endnu ikke kan foregå gennem det af DTF
nyindkøbte Tournament Software og at man helle ikke kan anvende det gamle system, der er lukket ned. Det
kan give anledning til en hel del merarbejde for sekretariatet i forbindelse med en mere manuel
tilmeldingsprocedure.

2-personers turnering inde (FTU/JTU):
Det nye initiativ med en indendørs holdturnering for 2-mands hold er kommet i luften. Tilbuddet er tiltænkt
de mindre klubber med 1 indendørs bane, så de også kan komme i gang med holdturnering om vinteren.
Der er ikke så mange hold, som forventet, men det er en god start, som forhåbentlig vil tiltrække flere hold
næste vinter. De lidt færre hold giver lidt længere køreafstand, end vi håbede på.
Holdsamarbejde mellem klubber:
DTF har indført en mulighed for, at to eller flere klubber kan gå sammen om etablering af hold, hvis man ikke
selv har tilstrækkelig mange spillere.
Et holdfællesskab kan etableres af to eller flere klubber, som er geografisk nært forbundne til hinanden, samt
som individuelt ikke er i stand til at stille selvstændige hold i DTFs holdturneringer. Klubber, der indgår i et
gensidigt forpligtende holdsamarbejde, kan ansøge om et af følgende typer af holdfællesskaber:
➢ Type A: Senior-, veteran- og juniorholdfællesskab (alle SH senior, VH veteran- og JH juniorhold – for
begge køn)
➢ Type B: Juniorholdfællesskab (alle JH juniorhold – både for piger og drenge)
➢ Type C: Seniorholdfællesskab (alle SH seniorhold - både for damer og herrer)
➢ Type D: Veteranholdfællesskab (alle VH veteranhold) Type E: Dameholdfællesskab (alle SH senior)
➢ Type F: Herreholdfællesskab (alle SH senior)
JTU indfører samme principper fra holdturnering ude 2019.
Juniorsamlingen i samarbejde mellem JTU og DGI:
Det er lykkes at etablere 3 juniorsamlingen i indendørssæsonen - 2 i Kolding og 1 i Nørresundby. Der er stor
opmærksomhed i bestyrelsen på at udbrede disse samlinger, som er for alle juniorspillere.
Juniortræning:
Bestyrelsen har drøftet 2 forslag om træningstilbud til jyske juniorer, der er konkurrencespillere. Der er flere
mulige modeller, men også flere udfordringer, som bestyrelsen arbejder videre med.
Afholdelse af fokuskurser i skumtennis:
JTU ønsker at få udbredt skumtennis i hele Jylland. Som en vej til dette mål vil JTU indgå et samarbejde med
DTF om at få etableret nogle fokuskurser i Jylland på samme måde, som det sker på Sjælland.
Tilskud til netværkssamarbejde i Nordjylland:
Der er blev givet tilsagn om tilskud på 10.000 kr. til at forsøg med at få uddannet lærerstuderende i
Nordjylland i skumtennis.
Generalforsamling:
Afholdes onsdag 13.03.19 kl. 18 i Skanderborg.
Der skal finde 2 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til bestyrelsen, så man er velkommen til at
henvende sig med forslag (eller sig selv).

