
      JTU Netværksgruppe 6 

JTU netværksmøde mandag d. 11.11.2019, kl. 19.00.   

Netværksgruppe 6: Odder, Horsens, Hou, Hørning, Ry, TMG, Stautrup, Viby, Skanderborg, BMI 

Deltagere: Jens Viltoft/BMI, Karen Domino/Skanderborg, John Voss Hansen/Stautrup, Jacob Kofoed/Horsens 

og undertegnede. 

Afbud fra Erling/Odder og Steen/Hou 

Tid  Referat  

19.00 1 Velkomst 
Særlig velkommen til John Voss Hansen fra Stautrup og Jakop Kofoed fra 
Horsens, som deltog i netværksmøde for første gang 

v/Jens 

19.05 2 Referat af møde den 13. maj 2019.  
Referatet blev godkendt 

v/Erling 

19.10 3 Bordet rundt kort – det er længe siden, vi har mødtes.  
Hvad rører sig i klubberne? 

- BMI: 248 medlemmer, heraf ca 200 voksne. 160 deltog i 
klubturneringen. 60 deltog i forårsklargøring, 40 deltog i nedtagning 
og vinterklargøring. 

- Skanderborg: Karen genopstiller som formand januar 2020. Lile 
medlemsnedgang. 2 gg ugentlig drop in-tennis. Om søndagen giver 
morgenmad til alle, der møder op. Om onsdagen er der 
fællesspisning 1 gg om mdr, somme tider oftere. Klubben giver mad 
og vin/øl – 12 personer på 3 baner 

- Stautrup: John er ny formand. 220 medlemmer. Sidste år blev 
klubben kåret som 2. mest ekspanderende klub. Klubben har 3 
grusbaner og 1 helårsbane. Tiltag: DGI juniorstævne, succes. 
Seniorstævne, ikke så stor succes, 4 udefra og resten var egne 
medlemmer. Klubben giver et års gratis medlemskab til 
konfirmander. Ikke den store effekt. Skumtennis 4-5 lørdage i løbet 
af vinteren. Klubben har 8 turneringshold. 

- Horsens: Jakob er ny formand. Gået ind i arbejdet med juniorer som 
fokuspkt. Der er 5 forældre i bestyrelsen. 250 medlemmer, ca 50 
juniorer. 7 udendørsbaner, 1 indendørsbane. Klubben har en 
udfordring, idet nogen ønsker at flytte klubanlægget væk fra 
bymidten. Jacob ønsker at bevare det nuværende anlæg. 

- Hørning: Medlemstal status quo fra sidste år, men medlemsprofilen 
har ændret sig idet, vi har fået ca 20 nye medlemmer i alderen 25-50 
år, som har været meget aktive denne sommer. Vi har fået  nyt lys 
på banerne (3 ud af 5). Det har været meget gavnligt i forhold til 
vores nye medlemmer, der typisk er forældre, der skal have børn i 
seng, inden de spiller. Så vores sæson varede helt til 1.11. Vi har 
skumtennis i vores idrætshal  1 time om ugen med 20 tilmeldte 
børn.  

Fælles 



19.40 4 Indendørs Tennistræf 2020     
- Skal vi gentage succesen med et dame- og et herrestævne? 
- Hvis ja, hvem vil stå for det? 

På damesiden arbejder Karen og Lisbet på at få et stævne op at stå søndag 
d. 5.1.2020. 
På herresiden vil Jens se, om han kan finde en, der vil være medarrangør. 

Fælles 

20.00 5 Junior Skumtennis. 
-      Et skole- og DGI samarbejde i Hørning 
-      Hvem har dette hen over vinteren?  
-      JTU/DGI har en Skumtennistour i bl. a Hinnerup, ØBG og 

Hørning 
Vi talte kort om Skumtennistouren, at det var dejligt at JTU og DGI arbejdede 
sammen. 
Under pkt. 3, havde vi været inde på, hvem der tilbyder skumtennis i 
vinterhalvåret. 

v/Lisbet 

20.20 6 Inspirationskursus for vores unge træner – forslag 
Bred enighed om, at det vil være godt at arrangere et kursus for vores unge 
trænere med fokus på rollen som træner – mere end det 
tennisfagspecifikke. 
Lisbet kontakter en ung gut fra DTF, som holdt et oplæg på tennisseminaret, 
der for nylig blev afholdt i Ålborg og ØBG. Herefter tager Jacob fra Horsens 
over. 

v/Lisbet 

20.30 7 Optimering af vores netværkssamarbejde.  
- Hvad ønsker vi af vores samarbejde? 
- Det blev drøftet på JTU´s ekstarordinære generalforsamling 
- Andre samarbejdsmuligheder 

Samarbejdet skal give mening – vi har alle meget at bruge vores tid på. Vi 
blev enige om at det fremadrettede samarbejde skal være temaorienteret. 
Det første tema: fokus på støtte til og udvikling af vores ungdomstrænere. 
Vi ønsker at formulere en målsætning for arbejdet. Og vi kunne tænke os at 
få et oplæg fra JTU om ungdomsarbejde. 
 
Lørdag d. 25.1 afholdes der Nationalt Tennisseminar i Idrættens Hus i 
Brøndby. Flere af aftenens deltagere var interesserede i at deltage. Det vil 
være oplagt at køre sammen mm. Klubberne aftaler selv indbyrdes. 
Seminaret har også ungdomsarbejde på programmet. Dette kunne også 
bidrage til formuleringen af vores fokusområde.  
 

v/Jens 

20.55 8 Næste møde – tid og sted: Tirsdag d. 4.2 kl 19 i Skanderborg Tennisklub. 
Klubbernes ungdomstrænere inviteres med til dette møde. 

Fælles 

 

Med venlig hilsen 

Lisbet Huusom 

Hørning Tennisklub 

 

Referatet udsendt før godkendelse 


