
   
 

   

 
 

Hørning, den 05.01.20 
 
Kære jyske tennisklubber 
 
JTU’s bestyrelse har i dette efterår arbejdet grundigt med de positive inputs, specielt omkring dannelse af 
regionale netværk, de tilstedeværende på den ekstraordinære generalforsamling kom med.  
 
Vi fandt tidligt i forløbet ud af, at vi havde meget lyst til at invitere jer klubber til at deltage i yderligere debat 
om, hvordan vi bedst organiserer nye netværk (form) og hvad det konkret er, det vil give mening at netværke 
om (indhold) og hvad vi i unionen kan gøre for at støtte op. Dette for at vi som bestyrelse kan få det bedst 
mulige grundlag for at kunne klargøre tiltag og forslag til præsentation på vores ordinære generalforsamling 
den 2. marts 2020. 
 
Derfor har vi herved fornøjelsen af at invitere til 4 debatmøder – i hhv. Aarhus, Skive, Haderslev og Aalborg 
således, at alle interesserede burde have mulighed for at deltage uden at skulle køre alt for langt. 2 
bestyrelsesrepræsentanter vil være til stede ved hvert møde og styre slagets gang. JTU vil desuden være vært 
ved lidt snacks og øl/vand/kaffe/te, men man skal nok regne med at have spist hjemmefra. 
 
Tid og sted 
Aarhus 1900 Tennis, Lyseng Alle 25, 8270 Højbjerg: tirsdag den 28.01.20 kl. 19-21 
Aalborg TK, Kastetvej 73, 9000 Aalborg: onsdag den 29.01.20 kl. 19-21 
Skive TK, Engvej 21, 7800 Skive: tirsdag den 28.01.20 kl. 18-20 
Haderslev TK, Christiansfeldvej 35, 6100 Haderslev, tirsdag den 21.01.20 kl. 19-21 
 
Møderne vil, efter et kort oplæg fra bestyrelsen og en indledende gruppedebat om netværkenes generelle 
form og indhold, foregå i workshops, hvor man på stedet vælger sig ind - alt efter hvilke interesser, man har. 
JTU har udfærdiget diskussionsspørgsmål til inspiration, men hav meget gerne selv spørgsmål med 
hjemmefra, I måtte have ønsket belyst. De 3/4 workshops vil have hovedoverskrifterne: 
 

1. Træf/stævner/turneringer 

- Evt. delt i to grupper: senior/veteran og junior 

2. Træning 

3. Uddannelse, trænere og referees 

4. Eget forslag (hvis man brænder for et område, som ikke er dækket ind af ovenstående) 

Hver gruppe vil blive bedt om at notere hovedpointer til aflevering til bestyrelsen for videre bearbejdning. Vi 
bruger de sidste ca. 20 min. på en fælles afrunding. 
 
Vi håber, at rigtig mange vil gribe chancen og gøre sin indflydelse på jysk tennis gældende. 
Vel mødt       
 
S.U. om deltagelse senest 17.01.20 med angivelse af hvem (navne), klubtilhørsforhold og til hvilket af 
møderne, man tilmelder sig – til Camilla Petersen, mail camilla@jtu.dk 
 
Med venlig hilsen 
Pbv. 
David Servé 
 

 


