
   

 

   

Kort referat fra bestyrelsesmøde den 18-05-2020. 
 

Tilstede: 

David Servé, Charlotte Weiss, , Simon Verner, Orla Hoppe, Louise Åstrøm, Frits Rasmussen. 

Fra sekretariatet: Camilla Petersen. 

Afbud: Erik Jan Petersen. 

 

Status for videre planlægning af de 3 nye samarbejdsfora: 

Bestyrelsen drøftede, hvordan vi får gang i de 3 nye samarbjdsfora - Syd, Midt og Nord ikke mindst 

i relation til at understøtte og udvikle kvindetennis i Jylland. På sidste møde blev der sat navne på, 

hvem der tager sig af hvilke fora: 

Louise og David kører med Midt 

Simon og Frits kører med Syd 

Erik Jan kører fortsat med Nord 

Man konstaterede desuden med stor tilfredshed, at Randers Tennis Klub allerede har inviteret til to 

events for kvinder, ligesom det er opløftende, at der er gang i nogle initaitiver i Øst (Hørning, 

Skanderborg, Ry, Odder).  

Da det endvidere kan konstateres, at der er rigtig meget i gang på Fyn, blev det besluttet, at vi 

forsøger at hente inspiration der fra. 

Det er væsentligt for JTU, at der arrangeres noget for kvinder i alle aldre og på alle niveauer. 

Vi opfordrer interesserede klubber til at melde sig, hvis de ønsker at medvirke til at arrangere et 

stævne, en træningssamling eller andet målrettet kvinder. 

JTU yder tilskud til sådanne arrangementer. Send blot beskrivelse og budget og hvad der søges 

tilskud til - og vi vil i de fleste tilfælde imødekomme ønsket. 

 

Arbejdsdag i august/september: 

Bestyrelsen har besluttet at holde en hel arbejdsdag i august eller september. Det blev besluttet at 

udsende en Doodle-invitation for at få fastlagt en dato. 

Dagsorden drøftes på næste bestyrelsesmøde. Foreløbig taler vi om følgende emner: 

• Vi skal finde ud af, hvad JTU skal arbejde med, herunder også: 

• Hvad vi skal tjene penge på fremover.  

• Hvordan vi finder ud af, hvad det er klubberne vil have - også i forhold til det fælles 

holdturneringstilbud. 

 

Nyt fra DTF: 

Simon oplyste, at han i DTF's bestyrelsen har rejst det som et jysk tema, at der ikke bør være 

tvangsnedrykning, hvis man ikke kan få afviklet alle holdturneringskampene. Tidsplanen er presset 

på grund af udskydelsen af igangsættelsen, så der er ikke megen plads til flytninger af kampe på 

grund af f.eks. regnvejr. 



   

 

   

 

Unionstræning: 

JTU har fået en henvendelse fra en træner, som gerne vil hjælpe med at få noget unionstræning op 

at stå for de næstbedste. Bestyrelsen er glade for tilbuddet og drøfter det videre med pågældende.  

Det er svært at få plads til noget på grund af flytningen af holdkampene. Der vil blive forsøgt 

arrangeret noget på bagkant af holdturneringen. 

 

Kriterier for hædersbevisninger: 

Der har været lidt forvirring omkring kriterierne for især tildeling af titlen som årets tennisklub. Det 

blev besluttet, at man holder fast i at tage udgangspunkt i DTF's 3 kriterier. Ud fra dette kan der 

findes f.eks. tre kandidater, hvor iblandt der udvælges en ved at anvende de kriterier, der blev 

formuleret i JTU for 3 år siden. Kriterierne vil fremover blive synlige på JTU's hjemmeside. 

 

Orientering om holdturnering og JM: 

Veteranholdturneringen:  Er næsten den samme med en lille nedgang i antal hold 

Juniorholdturneringen: Det går det meget trægt. Der er sendt en rykker ud til alle formændene i 

dag. Der er til gengæld rigtig mange tilmeldt til begynderne.  

Det overvejes, hvad vi på sigt kan gøre for at få flere til at melde sig til. 

Seniordame:  Det er et stort problem. Der er kun 4 hold tilmeldt i hele Jylland. Samtidig er der kun 

to kvindehold tilmeldt DTF-Cup.  

Der er en aftale om, at vi skal lave en fælles holdturnering med DGI næste år. Det er håbet, at det 

kan medvirke til mere klarhed over det samlede tilbud og forhåbentlig give flere tilmeldinger. 

 

JM for veteraner er aflyst. 

Øvrige JM bliver til noget. Terminerne er flyttet af hensyn til Corona-krisen. Juniorer er i uge 29. Der 

er kommet 188 tilmeldinger til junior og seniorer. Der mangler tilbagemelding fra nogle af de 

klubber, der skal lægge baner til. 

 

Eventuelt: 

Der opfordres til, at klubberne køber bolde gennem JTU. Man skal skrive en mail til Charlotte 

info@hotelsoenderborg.dk.  

 


