Referat fra bestyrelsesmøde 23-04-2018 i Vejen Idrætscenter
Deltagere fra bestyrelsen
Hans Martin Brøndum
Benjamin Ejlersen
Charlotte Wiese
Pelle Lindahl
Diane Filip
Frits Rasmussen
Afbud fra bestyrelsen
Erik Jan Pedersen
Deltagere fra staben
Bjarne Akselsen
Camilla Petersen
Afbud fra staben
Lene Steffensen

Dagsorden
1. Bordet rundt præsentation (Bjarne, Camilla, Lene inviteret med til dette møde)
Præsentationen foretaget.
Der blev budt velkommen til JTU-konsulent Camilla og Bjarne som er WEB-redaktør.

2. Referater, årshjul: Frits. Vedtægter/generalforsamling
Referat fra GF godkendt
Årshjul tages op til sidst i mødet

3. Økonomi/administration/klubkartotek (Charlotte, Lene)
Charlotte redegjorde for drøftelsen med Lene om økonomien
Mht. klubkartotek m.v. kunne Pelle oplyse, at det ligger på en Google-konto. Den overtager Camilla.
Det skal undersøges, om DTF kan stille faciliteter til rådighed til hosting af data. Hans Martin drøfter det med
Klaus Nørby.

4. Mailinglister/templates
Pelle oplyser, at der også findes mailinglister på Google-kontoen.

5. Sponsorer/sponsorudstyr (Pelle, HM): HEAD, Sportsmaster, Lotte Gundtoft
Hans Martin og Pelle har haft møde med HEAD. Der er lavet en aftale om, at Hans Martin tager sig af strategi
og aftaler og Pelle tager sig af driften indtil Camilla overtager.
HEAD er meget interesseret i at deltage i så mange events som muligt.
Det er aftalt, at Hans Martin, Pelle og Camilla besøger HEAD og gennemgår aftalen og hvad der er forbrugt.
Der laves samtidig aftaler om, hvordan samarbejdsforholdene er fremover.

Der er enighed om, at vi ikke ønsker at købe en tilbudt tekstiltrykke-maskine.
Drøftelsen faldt på JTU's engagement i tennisrejser. Der er enighed om, at JTU ikke deltager i arrangering af
tennisrejser.

6. Holdturneringer 2018 (Pelle)
Pelle redegjorde for, at der sidste år var 106 hold tilmeldt. I år er der 105 tilmeldte hold. Der gøres en indsats
for at fylde nogle af rækkerne op med flere hold nedefra. Det gælder bl.a. Jyllandsserien. Det er et større
puslespil. Pelle redegjorde nærmere for et forslag om, at nedrykkerne rykker ned uanset at der har været
afbud til Jyllandsserien, og at Jyllandsserien fyldes op nedefra efter de sædvanlige principper.
Bestyrelsen tilsluttede sig de beskrevne principper.
På veteransiden er der seks hold færre end sidste år. Der er stadig dialog med nogle klubber for at få dem til
at melde sig til.
Mht. næste års holdturnering ude efterspørges en klar udmelding fra DTF om, hvilke rækker vi kan regne
med.
Hans Martin oplyste, at han vil anmode om, at både Benjamin og Pelle deltager i arbejdet i DTF med ny
holdturneringsstruktur. Bestyrelsen bakker op om det.
Pelle oplyste i øvrigt, at der kommer nye reglementer for holdturnering.

7. Jyske Mesterskaber 2018 (Pelle)
Afholdes i Århus 8. - 10. juni med finaler den 16. juni.
Turneringsudvalget har besluttet at hæve præmiebeløbene i mesterrækken med henblik på at øge interessen
fra de bedste spillere til at stille op. Værdien af præmierne i de lavere rækker nedsættes, og der opkræves
gebyr for deltagelse i doublerækkerne. Samlet set for JTU derfor ikke øgede udgifter.
Niels Emery har tilbudt at stå for veteranrækkerne med tilmelding på sædvanlig vis. Det afholdes 15.-17. juni.

8. DTF & HEAD events Jylland/Fyn ultimo maj 2018
JTU bakker op omkring det og promoverer mest muligt.

9. Website/Facebook (HM, Bjarne). Aftale lavet med Bjarne på timebasis.
Hans Martin redegjorde for aftalen med Bjarne

10. JTU nyhedsbreve (HM, Camilla)
Nyhedsbrevene forventes at komme rimeligt frekvent. De udarbejdes i samarbejde mellem Hans Martin og
Camilla med inddragelse af ansvarlige for enkeltområderne.

11. JTU træningstilbud (HM, Camilla)
Diane gennemgik et forslag til træning udarbejdet af Benjamin og hende selv, med henblik på forankring i
klubnetværkene.
Der var god opbakning til forslaget, som der arbejdes videre med i forhold til bl.a. klubnetværkene som
inspiration. Det afholdes desuden en træningssamling i udesæsonen.
Hans Martin informerede om at DTF kommer med en beskrivelse af en overordnet struktur for Talentmiljøer,
m.m. for elitespillere. JTU vil kunne tage udgangspunkt i dette ift. at iværksætte træningstilbud til talent og
bredde spillere for at ”sikre” fødekæden.

12. Velkomst til nye klubber (how to)

Hans Martin oplyste, at han sammen med Erik Jan og Lars Elkjær besøger Vrå Tennis Klub for at byde dem
velkommen som ny klub i JTU/DTF.

13. Markering af Aalborg Tennisklub som Årets Tennisklub 2017 (HM)
Hans Martin og Camilla overvejer, om der kan laves noget. Charlotte vil også gerne deltage. Hans Martin
koordinerer med DTF.

14. De 13 klubnetværk – hvem i bestyrelsen følger hvilke netværk? Lars Elkjær og Klaus Nørby inviteres
med (en af dem vil oftest deltage)
Der skal være fokus på, at det er hjælp til selvhjælp. Evt. kan der være behov for støtte fra JTU i form af f.eks..
at deltage i enkelte møder. JTU's opgave er primært at holde styr på netværkene og tovholderne.
Det er som udgangspunkt ikke hensigten, at organisationerne deltager i møderne.
Beslutningen fra sidste møde om betaling for opfølgning på netværksmøderne bortfalder med ansættelsen af
Camilla.

15. Årshjul
Der er tilslutning til årshjulet. Pelle laver et årshjul specifikt for turneringerne. Årshjulet gøres færdigt i
samarbejden mellem Frits, Hans Martin og Camilla. Frits laver efterfølgende årshjulet mere oversigtligt.

16. Næste møde
Tirsdag den 19. juni kl. 18 i Vejle Tennis Klub

Foreløbige punkter til næste møde:

•
•
•
•
•
•
•

Orientering om ny DTF/JTU/DGI holdstruktur fra 2019 (udendørs)- JTU turneringsudvalg
Nyt udvalg: JTU's facilitator rolle mht. indendørs spillemuligheder (herunder skumtennis, tæppetennis)
Udvalg og opgaver i bestyrelsen - oversigt
Velkomst af nye klubber (how to do)
Klaus Nørby inviteres med
Trænerdatabasen
Orientering om Åben Skole projekt i Mariager Fjord kommune.

