Referat fra netværksmøde i Odder den 1. februar 2018

Deltagende klubber: Odder, Hørning, Hou og Ry
På mødet fik klubberne mulighed for at præsentere sin klub. Her blev fokuseret på antal medlemmer og
hvilke ”typer” af medlemmer der præger klubben.
Holdturnering:
Der var rigtig god opbakning til fortsat at ville deltage i JTU’s holdturneringer. Mange klubber i netværket
gør i forvejen brug af JTU’s holdturnering på både, junior, senior og veteran. Der vil til sommeren 2018
være et endnu bredere udbud af HT tilbud, disse vil blive præsenteret snarest. Skulle nogle klubber ikke
kunne stille hold, men have spillere der er interesseret i at spille, er der mulighed for holdsamarbejde.
Trænerordning:
JTU tilbød muligheden for at finde en fælles træner til flere klubber i området. Hvis der skal købes en
deletræner gennem JTU skal der købes nogle flere faste timer – se dette link. Hvis klubber er interesseret i
at indgå i en deletrænerordning skal JTU have besked via mail senest den 15. marts for at kunne finde
relevante emner til sæsonstart.
JTU Inspirationsdag:
Det er muligt at købe en JTU inspirationsdag. Det er en god måde at få skabt fælles aktiviteter i
området/klubben. Klubberne må gerne gå sammen om betalingen og så sender JTU en konsulent ud til en
fællestræning, arrangement eller lignende efter jeres ønske. se dette link for at se hvad en inspirationsdag
kan indeholde.
Tilskud fra JTU:
JTU har valgt at afsætte en pulje hvor klubnetværkene kan søge tilskud til fællesarrangementer.
Fælles arrangementer
Det blev besluttet at afholde følgende fællesarrangementer i netværket:
•

•

Sommerturnering for spillere i alle aldre. JTU har haft snakket med DTF nu og der vil være en
mulighed for afholdelse i uge 30. Erling fra Odder, vender tilbage til Thomas i forhold til hvordan
det passer ind.
Fælles sommerskole hvor klubberne støtter op om de forskellige klubbers sommerskole.
Hørning holder sommerskole fra den 6.-8. august
Odder holder sommerskole fra den 2.-5. juli

Næste møde:
Der vil komme indkaldelse til næste møde som bliver den 10. april – indkaldelse til dette kommer snarest.

