JTU bestyrelsesmøde
Tirsdag 19. juni 2018 kl. 18 i Vejle Tennisklub
Deltagere

Fra sekretariatet
Afbud

Hans Martin Brøndum
Charlotte Weiss
Benjamin Ejlersen
Frits Rasmussen (referent)
Pelle Lindahl
Camilla Petersen
Erik Jan Petersen
Diane Filip

Referat:
1. Referat fra sidst, dagsorden i dag
Beslutning:
Godkendt
2. Opdaterede vedtægter; generalforsamling 2018 referat
Drøftelse:
De opdaterede vedtægter og referatet fra generalforsamlingen er nu lagt på hjemmesiden.
Beslutning:
Godkendt
3. Årshjul
Drøftelse:
Pelle orienterede om, at opgaven med holdturnering fylder rigtig meget. Der er kun 4 måneder pr.
år, hvor der ikke arbejdes med holdturnering. Feed-back fra værtsklubberne og spillere tages med i
drejebogen for det videre arbejde. Der arbejdes på at få opgaven beskrevet, så andre vil have lettere ved at overtage.
Årshjulet vendes mere grundigt på bestyrelsesseminaret i september.
Beslutning:
Godkendt
4. Økonomi: status og 2018 udsigter
Drøftelse:
Charlotte orienterede om, at der sammen med Lene arbejdes på at strømline arbejdet med regnskabet og bogføringen. Charlotte udtrykker desuden en vis bekymring omkring økonomien. Der er
specielt en udfordring i forhold til betalinger for JM-inde. Det arbejdes der intensivt på at få på
plads.
Der er også en udfordring med at få tilstrækkeligt udbytte af diverse sponsorkontrakter.
Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning.
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Det besluttedes, at der fremover til hvert bestyrelsesmøde skal forlægges en status på året til dato
(seneste måned) samt en forventning til regnskabet på årsbasis.
Det aftales, at Camilla fremover fører et lagerregnskab i forhold til leverancer fra givne sponsorer.
Charlotte har fuldmagt til at køre en hård linje for at få styr på økonomien.
Der holdes en tæt kontakt mellem Charlotte og Hans-Martin.
5. Mobile Pay?
Drøftelse:
Hans-Martin foreslår, at JTU får en virksomheds Mobile Pay. Camilla oplyser, at vi allerede har et
nummer, som ikke er aktiveret endnu.
Beslutning:
Camilla undersøger, hvad der skal til for at få det aktiveret.
6. JTU arkiv (opdatering, persondataforordning, brug af DTF platform?)
Drøftelse:
Oversigt over klubberne i JTU forefindes. Camilla er i gang med at revidere den.
Hans-Martin foreslår, at det overvejes at koble os op på DTF's platform. Det drøftes med på et møde mellem Hans-Martin, Camilla og DTF-sekretariatet.
Camilla oplyser, at der ikke ligger meget i vores arkiv i 'Skyen'
Beslutning:
Orienteringen blev taget til efterretning. Der var opbakning til Hans-Martins forslag.
7. Kommunikation: nyhedsbreve, Facebook, website, nye medlemsklubber
Beslutning:
Facebook: Camilla er tovholder med Pelle som medhjælp
Website: Det er Bjarne, der ligger noget på hjemmesiden.
Nyhedsbrev: Næste brev er ultimo juni.
2 nye medlemsklubber - Humlum og Vrå.
8. JM ude: status og evaluering
Drøftelse:
Pelle orienterede om, at der var problemer i forhold til at planlægning og effektuering var på forskellige hænder. Vi har lært, at vi skal give os selv langt mere tid til at planlægge det. Der er kommet tilbagemeldinger om, at det skal være på færre lokationer.
Charlotte fandt det ærgerligt, at der ikke var flere med af elitespillerne. Der er kontakt til nogle af
elitespillerne for at drøfte, hvad der skal til, for at flere stiller op.
Der er forslag om, at der afholdes et møde med FTU for at drøfte en fælles indsats.
Beslutning:
Camilla og Pelle laver et notat til næste møde om erfaringerne fra denne gang og hvad der kan foreslås af forbedringer til næste år.
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9. Holdturnering ude: status og evaluering
Drøftelse:
Pelle oplyste, at holdturneringen kører. Største udfordring er, at klubberne mangler svar om den
fremtidige holdturnering, så de ved, hvad de spiller om. Det haster i forhold til holdturneringen inde, hvor invitationen skal sendes ud snarest. Det er uacceptabelt, at det ikke er kommet ud fra DTF
endnu.
Hans-Martin oplyser, at DTF har bedt om, at vi skal passe på, at vi ikke kommer for mange fra unionerne til holdturneringsudvalget. Det er derfor besluttet, at det fremover er Pelle, der som holdturneringsansvarlig, der sidder i holdturneringsudvalget i DTF.
Den nye holdturneringsstruktur vil være et tab for JTU både i forhold til at kunne udbyde aktiviteter
og i forhold til indtægter til JTU.
Beslutning:
Pelle kontakter Klaus Nørby med henblik på inden sommerferien at få den endelige plan.
Hans-Martin involveres i drøftelserne med FTU om fælles Vest-turnering.
10. Nyt fra DTF – HMB ansvarlig for klubudvikling i DTF
Drøftelse:
Hans-Martin orienterede om, at han er blevet politisk ansvarlig for klubudvikling.
Beslutning:
Orienteringen taget til efterretning. Hans-Martin drøfter med Klaus, hvordan vi kan gøre brug af
Lars Elkjær i Jylland.
11. Ny JTU holdturnering fra vinter 2018/2019: status, forventninger, DTF udvalgets sammensætning
Drøftelse:
Drøftet under punkt 9
Beslutning:
N.A.
12. Klubnetværk: status
Drøftelse:
Hans-Martin oplyste, at der har været holdt møde i det lokale netværk, og at der er aftalt et arrangement i august.
Der er desuden gang i netværket omkring Odder. I Nord er der også gang i samarbejdet, som bl.a.
arbejder med en trænersamling.
Benjamin oplyste, at det netværk han deltager i, kører lidt konservativt med 4 møder pr. år, som
mest har været til fælles orientering.
Camilla oplyste, at der har været lidt usikkerhed om, hvem der har ansvaret for tovholderfunktionen. Det forsøges at klargøre, at det er en lokal person.
Frits oplyste, at der er udfordringer i det lokale netværk bl.a. fordi der er så få klubber med, og at
den store klub ikke byder sig aktivt ind.
Hans-Martin gentog, at han som formand for JTU gerne vil deltage i et møde i hvert af netværkene.
Beslutning:
Drøftedes
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13. Samarbejde med DGI – sidste nyt
Drøftelse:
Hans-Martin oplyste, at drøftelserne om samarbejdet mellem de to organisationer synes at være
gået lidt i stå. Der satses på at aftale et lavpraktisk samarbejde med DGI.
Camilla har haft en snak med DGI-konsulenter om fælles arrangementer. Det har bl.a. udmøntet sig
i Junior Sommertour. Det overvejes også at afholde motionisttræf.
Beslutning:
Der var opbakning til det igangværende samarbejde og eventuel udvidelse.
14. Info fra/om fra sekretariat (Camilla, Bjarne, Lene)
Drøftelse:
Camilla fortalte lidt om udfordringerne som ny, hvor der især har været mangel på drejebøger for,
hvordan hver enkelt opgave skal løses. Udfordringen er ikke blevet mindre af, at formand og kasserer stort set er nye. Der har heldigvis meget god hjælp at hente hos Lars Elkjær og Niels Emery.
Beslutning:
Taget til efterretning.

15. Oplæg til JTU aktivitetstilbud (bilag)
Drøftelse:
Hans-Martin havde udarbejdet et oplæg til aktivitetstilbud.
Beslutning:
Forslagene om trænings- og inspirationsdag, inspiration til klubudvikling (efter aftale med DTF) og
Inspiration og sparring med klubnetværk godkendtes.
Der ud over besluttedes det, at gratis tilbud til nye klubber kan være Trænings- og inspirationsdag
på 4 timer inden for indmeldelsessæsonen samt en boldpakke (18 rør).
16. Oplæg til JTU juniortræning tilbud (bilag)
Drøftelse:
Hans-Martin havde udarbejdet et forslag til det fremtidige junior træningstilbud for unge op til 18
år i regi af JTU.
Et vigtigt praktisk formål for JTU er at være katalysator for flere tværgående træningstilbud til juniorer på tværs af klubberne i Jylland. Herunder at medvirke til styrkede sociale relationer på tværs
mellem jyske juniorer samt at skabe øget turneringsaktivitet blandt de spillere, der deltager i disse
træningssamlinger. Det vil blive tilbudt til gode konkurrencespillere, som ikke deltager i DTF's talentmiljø.
Beslutning:
Oplægget godkendtes. Der planlægges med at starte med indendørssæsonen 2018/19.
Hans-Martin tager kontakt til Diane. Der vil blive lagt en nærmere beskrivelse af tilbuddet på JTU's
hjemmeside
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17. Træner database
Drøftelse:
I forlængelse af punkt 16. er der behov for at få et overblik over trænere, som der kan trækkes på.
Der blev udtrykt betænkelighed ved at oprette og vedligeholde en mere åben database, som klubberne kan trække på. Tidligere erfaringer har vist, at det er svært at få trænere til at melde sig på
og at klubberne alligevel ikke kan bruge en sådan database, da trænerne oftest har fyldt kalenderen
ud.
Beslutning:
Hans-Martin og Camilla forsøger at lave en liste over de trænerne vi kender, med angivelse af deres
uddannelsesniveau, som primært er rettet mod JTU's eget behov for at skaffe træner til JTUøs juniortræning.
18. Opgavematrix for bestyrelse/sekretariat (bilag: oplæg). Bestyrelses-seminar i august/sept. 2018?
Drøftelse:
Hans-Martin havde udarbejde en matrix over opgaver fordelt på bestyrelsesmedlemmer og sekretatiat
Beslutning:
Tages op på et bestyrelsesseminar i august/september.
Det er vigtigt, at der bliver lavet drejebøger for, hvordan opgaverne udføres.
19. Uddannelse: trænere (herunder træner-workshops), dommere, supervisors
Beslutning:
Udsat til
20. Sponsorer (opfølgning på forbrug, hovedsponsor fra 2019 – udbud?)
Beslutning:
Udsat til bestyrelsesseminar i september
21. DM i skumtennis (DTF)
Beslutning:
Udsat til bestyrelsesseminar i september
22. Wimbledon 2018
Beslutning:
Fremtidig deltagelse i Wimbledon udsat til bestyrelsesseminar i september
23. Andet
Intet
24. Næste møde
Søndag den 2. september 2018, kl. 10-20 i Erritsø.
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