
Netværksmøde - JTU-netværk - 5. november kl 19.00 
i Spektrum, Odder 
Til stede: Karen Domino, Skanderborg Tennisklub, Jens Viltoft, BMI, Steen Petersen, Hou, 
Karina Møller, Odder Tennisklub, Lærke Klitgaard, Ry Tennisklub - med på mobilen.


1. Referat


Karen havde indvending imod ordet “tøseturnering” - vi retter til dameturnering.


2.   


Der gennemføres en nytårsturnering for damer 6. januar kl 10-13 og for herrer 19. januar 
kl 10-14 - flyttes til 20. januar kl 10-14, hvis Skanderborg Tennishal er ledig om søndagen.

Målet er en motions -og hyggeturnering, der markerer den festlige start på sæson 2019.


Der udarbejdes en invitation til udsendelse mandag 12/11. Invitation udarbejdes af Odder 
Tennisklub (Povl/Erling)


Der er maxdeltagerantal på 24. 20 deltagere plus en reserve på 4.


Minimumsdeltagerantal: 12


Tilmeldingsfrist: 1/12 til den enkelte klub. Deltagere melder sig som enkeltpersoner.


Traktement: Vi lægger op til smørrebrød og bobler og kransekage. Tovholder på 
damesiden: Karen Domino - 52500143. Tovholder på herresiden: Jens prikker.


Præmier: Jens kontakter In Sport om sponsorpræmier


Konkurrencer undervejs: lad fantasien råde.


Turneringsform: 1. halvleg: der trækkes lod om makker - dvs tilfældige makkerpar. 2. 
halvleg:

makkerkonstallationer efter styrke.


Tovholder for dameturenring: Lærke Klitgaard, Ry - 24407487. 

Tovholder for herreturenring: Jens Viltoft, BMI  - 30337896


Deltagergebyr:            100 kr pr deltager


Skanderborg Tennisklub har brug for endelig tilmelding senest 14 dage før turenringsstart.


Povl kontakter Camilla i JTU og finder ud af, hvad JTU kan bidrage med for at gøre 
turneringen til en succes. Kan vi f.eks. får et forum på JTUs hjemmeside? Vil JTU yde 
økonomisk bidrag til turenringens afvikling?




Nyt fra klubberne 

Skanderborg Tennisklub 


• Vi udsender nyhedsbreve månedligt.

• Banerenovering - hvem bruger I andre? Jens finder adresser 

• Vi er optaget af, hvordan vi optimerer medlemmers engagement i klubben.

• Hvad med honorering af bestyrelse og udvalgsmedlemmer ?

• 95 medlemmer under 18 år ud af 260 


Ry Tennisklub


• Alt arbejde er frivilligt 

• Vi ønsker flere tider i Ryhallen, 

• Vi arbejder på at få fat i de unge 

• Vi har succes med familietennis - f.eks. spil og spis - 15-17 var med til spisning 

• Vi satser på familetennis 

• Vil vil foreslå regelmæssigt nyhedsbrev 

• 131 medlemmer: 33 juniorer


Odder Tennisklub


• Succes med skoletennis - alle kommunens skoler deltager undtagen Hou 

• 300 børn fra 5. klasser

• nyt initiativ: to trænere - gymnasiet - forsøg på at synliggøre tennis tidligere i 

skoleforløbet.

• tilbud til skoler - overtage drætstimer 

• 7 hold til turnering 

• mangler unge i pipeline - tennis for sjov 

• der er vintertræning for de udvalgte - 3 timer 

• Vi afvikler fastelavnstennis 

• I marts: 2 fredage for de unge - spil og pizza 

• Skal vi satse på familiemedlemsskab? 

• Fokus på uddannelse af trænere

• Har afviklet tiltag flygtningebørn i samspil med familievejledere

• Klubhuset shines op. Projektforslag fra lokal indretningsarkitekt.

• Aktivt Facebookarbejde - større respons ønskelig

• Nyhedsbrev ad hoc

• Bestyrelse får fri kontingent 

• Trænere betales 




BMI 


55.000 fra DGI til lysanlæg - 1/2 delen af totalinvestering

banenedlægning - vi lægger tyndt lag nyt grus på henover vinteren 

banemand betales - 30.000 årligt

bestyrelse får fri kontingent plus middag 1 gang årligt på Malling Kro 

ekstranummer til banereservation som honorering 


Hou 


Professionel hjælp til klargøring af baner i år 

Vil klargøre baner selv næste år 

Søgte penge gennem Åben Skole og 12.000 til net og bolde 

Søgte sammen med skoleleder. Skoleleder stoppede - projektet løb ud i sandet.

Velkomstpakke til Hou: gratis medlemsskab til Hou Tennis 


Næste møde 


14. marts i Skanderborghallen - 19.00


Vi forbereder god dagsorden, der udsendes i god tid. Alle byder ind med substantielle 
punkter, som ønskes drøftet i netværket. Sommertræf skal planlægges i god tid - en 
weekend - med en skarp invitation.


Temaer: 


• Honorering af indsats fra frivillige

• Hvordan får vi fat i de unge - en aktiv juniorindsats. Klubbernes juniorudvalg taler 

sammen separat.


Generelt: Klubberne deler, hvad de finder værdifuldt for fællesskabet. 


Mødet sluttede kl 20.50. Tak til deltagerne for fremragende mødedisciplin.


Povl Henningsen

Odder Tennisklub

Referent





