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DAGSORDEN OG REFERAT  
1. Valg af dirigent og referant 

Bestyrelsen foreslog Jørgen Torpe Kann som dirigent.  

Der var ingen andre forslag. Jørgen blev valgt med applaus.  

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i forhold til indkaldelse 
og dermed beslutningsdygtig.  

Andreas Berner blev valgt som referent. 

 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Formand David Servé præsenterer bestyrelsens beretning og highlights ud fra den skriftlige 
beretning. Se JTU’s beretning HER 

Efter beretningen fik generalforsamlingen ca. 10 minutter til drøftelser ved bordene omkring 
hvad et tilbud om unionstræning kunne indeholde.  

Inden der blev åbnet op for spørgsmål og kommentar fra salen, oplyste JTU 
bestyrelsesmedlem, Simon Verner, om det nuværende tilbud om JTU fællestræning, som 
kan læses om HER 

 

Spørgsmål til beretningen og drøftelse heraf:  

Dorthe Klüwer, Skovbakken:  

Er JTU’s bestyrelse velvidende om hvor mange klubber der mangler trænere?  

 

Charlotte Wejs, JTU bestyrelsesmedlem:  

Nej, kan du prøve at uddybe det Dorthe?  

 

Dorthe Klüwer, Skovbakken:  

Vi oplever i Århus området at mange af de mindre udendørsklubber ikke selv har trænere og 
derfor enten kommer til os og spørger efter hjælp til dette, eller spørger nogle af vores 
trænere uden om os, jeg foretrækker helst det første. Men vi har i Skovbakken hele tiden 
brug for mellem 12-16 trænere til vores forskellige aktiviteter og vi har derfor ikke råd til at 
miste en håndfuld hver udendørssæson til de mindre omkringliggende klubber.  

 

Simon Verner, JTU bestyrelsesmedlem:  

Det ville være oplagt hvis der i Jylland kunne gøres brug af DTF trænerhus, hvor der kunne 
tilbydes en eller flere fuldtidstrænere til mange af de mindre klubber, men der er nogle 
logistiske problemer med kørsel, som vil optage store dele af tiden og budgettet.  

 

Charlotte Wejs, JTU bestyrelsesmedlem:  

Dorthe, der burde da være masser af unge spillere i Århus som gerne vil være trænere. Har 
du en idé om hvorfor der mangler trænere?  
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Dorthe Klüwer, Skovbakken:  

Jeg fornemmer at de mindre klubber ikke selv gør noget ud af at udpege og uddanne nye 
trænere og typisk kun tænker en sæson ad gangen og det er selvfølgelig også svært når de 
kun har udendørssæsonen og derfor ikke skal bruge trænere resten af året og derfor 
henvender de sig bare til vores trænere og vi skal så derfor starte forfra igen.  

 

Peder Helmuth Hansen, Sønderborg:  

Nede hos os kører vi jo med moderklubkoncept, hvor vi som morderklub hjælper de små 
omkringliggende klubber med trænere i udendørssæsonen og det har fungeret fortrinligt og 
giver også vores unge trænere mere erfaring.  

 

Charlotte Wejs, JTU bestyrelsesmedlem:  

Hvad med i Silkeborg og ØBG, hvad gør I der?  

 

Lars Houe, ØBG Silkeborg:  

I Silkeborg har vi også et moderklub princip, hvor de store klubber, som os selv, bærer et 
ansvar for de mindre klubber og laver fællestræning sammen med de små klubber. Det giver 
et fremragende fællesskab og vi er med til at løfte tennis i hele Silkeborg området.  

 

David Servé, JTU formand:  

Der er helt klart et stort problem ude i klubberne med at finde trænere og der kan og skal vi 
som JTU hjælpe de mindre klubber, i samarbejde med de større klubber, så vi ikke står i en 
situation hvor der mangler trænere.  

 

Brian Kjær, DGI:  

Vi hører også denne problematik fra vores landdelskonsulenter og især også noget så lav 
praksis som leje eller fremskaffelse af en bil som de unge trænere kan køre rundt i, da de 
typisk ikke selv har bil og der jo godt kan være langt imellem klubberne i Jylland. Jeg vil derfor 
også opfordre til at samarbejde med landdelskonsulenterne, da de har den lokale viden og 
netværk.  

 

Peder Helmuth Hansen, Sønderborg:  

Vi har af flere omgange haft stor succes med at bruge udenlandske studenterne som 
trænere. Hvis vi kan tilbyde dem en kontrakt på minimum 10 timer om ugen kan de nemlig 
få dansk SU og det meget attraktivt. Så selvom vi måske ikke kan tilbyde top løn og timer så 
får de stadigvæk de ekstra penge fra SU, som de så ikke ville få hvis de ikke var trænere hos 
os.  

 

Ole Nielsen, Tapdrup:  

I Viborg kommune har vi lavet et trænernetværk, hvor der bliver udvekslet erfaringer og der 
kan hjælpes til at dække træning forskellige steder.  
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Peder Helmuth Hansen, Sønderborg:  

I vores kontrakt med vores cheftræner står der ikke noget om sportslige målsætninger, men 
der står derimod at han har ansvaret for hele tiden at erhverve og uddanne nye trænere så 
der holdes gang i pibelinien.  

 

Simon Verner, JTU bestyrelsesmedlem:  

Det kan være at der er en større problematik i træneruddannelsen end vi lige kan klare her 
i aften. Måske der skal nytænkes og diskuteres med DTF om der skal laves om på proceduren 
omkring trænerkursus, så i stedet for at udbyde et kursus et tilfældigt sted i Jylland, så lade 
det være klubberne som skal ind på kursusser, når de har selv har deltagere til det.  

 

Asbjørn Nordam, Skive:  

Det var først da vi havde besøg af en etableret træner og jeg fik lov til at gå bag ham og suge 
til mig, at jeg lærte hvordan det rigtig fungerer. Jeg lærte de små tricks til at holde tre baner 
i gang osv. Jeg blev virkelig inspireret. Så de klubber som skal afholde unionstræning skal 
have deres lokale trænere med som assistenter, så de kan lære og blive inspireret af de mere 
erfarne og etableret trænere.  

 

Andreas Berner, JTU konsulent:  

I forlængelse af det, kunne det måske give mening at afholde lokale trænerworkshops rundt 
om i Jylland, hvor trænere kunne blive inspireret og sparre med hinanden.  

 

Asbjørn Nordam, Skive:  

Sidste år havde vi seks 60+ hold som gerne ville deltage i holdturneringen, men vi kunne dog 
ikke finde nogle naboklubber at spille i mod, selvom jeg gjorde alt for ringe rundt og spørge, 
så det ikke til noget for de seks hold og det har jeg skulle høre for. Derfor frygter jeg for at 
der i år kommer 10 hold og siger de vil spille i 60+ og hvis vi så ikke kan finde nogle 
modstandere, så kan jeg nærmest ikke vise mig i klubben igen.  

 

Charlotte Wejs, JTU bestyrelsesmedlem:  

Føler du dig svigtet i den forbindelse?  

 

Asbjørn Nordam, Skive:  

Der ligger i hvert fald en stor opgave i at få hold til at stille op i vores region og jeg håber det 
kan lade sig gøre i år.  

 

Andreas Berner, JTU konsulent:  

Det er vi velvidende om og vi vil i samarbejde med DGI gøre en stor indsats for at det lykkes 
og endnu flere kommer med.  
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Jørgen Torpe Kann, dirigent:  

Der mange gode punkter for bestyrelsen at arbejde videre med.  

 

Med disse bemærkninger blev beretningen taget til efterretning.  

 

 

3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse 

Kasserer Charlotte Wejs fremlagde regnskab 2021 og gennemgik budget for 2022.  

Se årsrapporten HER 

 

Spørgsmål til regnskabet og drøftelse heraf:  

Peder Helmuth Hansen, Sønderborg:  

Det skærer lidt i mine øjne at der står klubudvikling som et område i regnskabet, når nu vi 
har lavet en rammeaftale med DGI, hvor de står for alt klubudvikling. Så måske I skal være 
lidt skarpere på hvad de forskellige poster hedder i regnearket.  

 

Charlotte Wejs, JTU bestyrelsesmedlem:  

Den post er lønnen til Camilla (i øjeblikket, Andreas), så der lægger ikke noget 
klubudviklingsarbejde bag det, som det vi kender og ved DGI laver. Så det er taget til 
efterretning og vi ser på om posten kan hedde noget andet.  

 

Mads Brix, Aalborg:  

Nu har I fortalt om de her penge som afsættes i år til forskellige træningstilbud, hvordan kan 
vi få en del af de pengene?  

 

Simon Verner, JTU bestyrelsesmedlem:  

I kan henvende jer med jeres behov og så kan vi være behjælpelig med enten trænere eller 
tilskud til trænere og bolde mm. 

 
 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, 
herunder fastsættelse af kontingent 

Jørgen Torpe Kann, dirigent: 

Informerer om at kontingentet er uændret i 2022, så det således ud:  

• Grundkontingent - kr. 500,00 (dækker op til 50 medlemmer) 

• Fra medlem nr. 51 - kr. 92,77 pr. medlem 

• (dækker JTU og DTF kontingent) 

• Kollektiv forsikring DIF - kr. 4,93 (pr. medlem - betales for alle medlemmer) 
 

Med disse bemærkninger godkendtes kontingentet. 
 

https://www.jtu.dk/jtu/images/PDF-filer/2022/Aarsrapport2022JTU.pdf
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5. Indkommende forslag 

Der er ingen indkommende forslag.  

 

Hædersbeviser 

I en pause i den udsendte dagsorden blev der uddelt følgende hædersbevisninger: 

 

Lauritzen-Sonnichsen prisen 2021 

Årets vinder er ØBG Silkeborg  

 

Årets Tennisklub 2021 

ØBG Silkeborg – Indstillingen kan læses HER 

 

6. Valg af kasserer  

Bestyrelsen foreslår genvalg af Charlotte Wejs fra Sønderborg. Der var ikke andre forslag.  

Charlotte Wejs blev valgt for en 2 årig periode 

 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Følgende er på valg  

• Orla Hoppe fra Århus 1900 modtager genvalg  

• Frits Rasmussen fra Ribe modtager genvalg 

• René Aarup Olsen fra Brønderslev opstiller til bestyrelsen 
             Følgende er på valg 

• Formand David Servé fra Hørning 2021-2022 

• Simon Verner fra Esbjerg 2021-2022 
             Orla Hoppe bliver genvalgt 2022-2023 
             Frits Rasmussen bliver genvalgt 2022-2023 
             René Aarup Olsen bliver valgt for 2022 
             Bestyrelsen har ikke flere forslag til bestyrelsesmedlemmer.  
             Er der i salen nogle forslag?  
             Der er ingen kandidat til den sidste bestyrelsespost og der bliver dermed ikke valgt nogen.  
              

8. Valg af 2 suppleanter 

Der skal ikke vælges suppleanter når bestyrelsen ikke er fuldtallig. Der er ingen indvendinger 
mod dette.  

 

9. Valg af appeludvalg 

Poul Erik Pedersen er på valg og ønsker ikke genvalg.  

Bestyrelsen har ikke andre forslag til posten. Der er ingen forslag fra salen.  

David Servé fortæller herefter at Poul Erik Pedersen er villig til at tage et år mere, hvis ikke 
der er andre som stiller op.  

Jørgen Torpe Kann foreslår at Poul Erik Pedersen vælges for et år og der arbejdes på at finde 
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en afløser til næste år.  

Poul Erik Pedersen bliver genvalgt for 2022-2024, men med tilkendegivelse om at kunne 
træde ud i 2023, hvor bestyrelsen ville finde en ny kandidat for de resterende to år.  

 

10. Valg af revisor og en suppleant 

Henrik Aaen er på valg og accepterer genvalg.  

Poul-Henning Vietz som revisorsuppleant er på valg og accepterer genvalg.  

Der var ikke andre forslag.  

De blev begge genvalgt.  

 

11. Eventuelt 

Asbjørn Nordam, Skive:  

Til jer som har padel i jeres klubber, hvad skal et kontingent koste for padel i en tennisklub?  

 

Peder Helmuth Hansen, Sønderborg:  

1250 kr. om året for både padel og tennis hos os, tror jeg nok det bliver til, med inspiration 
fra Randers Tennis & Padel*.  

*(Det er efterfølgende blevet oplyst at prisen for kontingent i Randers Tennis & Padel er på 
1900 kr. for både tennis og padel og det vil det også komme til at koste i Sønderborg 
Tennisklub) 

 

Aase Andresen, Kolding:  

Har JTU et samarbejde med Leschly Foundation?  

 

Charlotte Wejs, JTU bestyrelsesmedlem:  

Nej det har vi ikke.  

 

Henrik Maris, DTF bestyrelsesmedlem:  

De (Leschly Foundation) vil gerne hjælpe dansk tennis, men ikke gennem DTF. De støtter de 
bedste danske juniorer med økonomi, rejser og ekstra træning og nu begynder de også at 
afholde turneringer og camps for de næstbedste. Så vi holder godt øje med og er i dialog 
med dem hele tiden.  

 

Jørgen Torpe Kann, dirigent:  

Ellers nogle bemærkninger. Tak for god ro og orden. Tak for i aften.  

 

 
 

 

 


