
   
 

   

Åbent referat fra bestyrelsesmøde 16-12-2020 kl. 18-22 
 

Sted Online møde  

Deltagere 

 

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

Hoppe og Erik Jan Petersen 

Fra sekretariatet: Camilla Petersen.  

Fra DGI Mik Hulgaard (Østjylland) og formand Michael Elgaard (Sydøstjylland). 

Afbud Pelle Lindahl 

 

Møde med DGI - den første time: 

I mødet deltog konsulent Mik Hulgaard (Østjylland) og formand Michael Elgaard (Sydøstjylland).  

Det oplystes, at der har været afholdt et møde mandag den 14. december om den fremtidige holdturnering 

ved siden af divisionsrækkerne. Man er nået langt med planlægningen. Målet har at sende ét samlet 

holdturneringstilbud til klubberne ud til udesæson 2021. Det har været svært at nå på grund af corona-

situationen. Man planlægger derfor nu med at køre videre med turneringsstrukturen fra de to organisationer 

i 2021, men at sende det ud som et samlet tilbud. 

Der blev fra flere af medlemmerne af JTU's bestyrelse udtrykt forundring over, man ikke er længere, og at 

man forestiller sig, at man skal køre endnu et år uden ændringer. Det blev tydeliggjort, at det er JTU absolutte 

mål i 2021 at have én turneringsstruktur, samt at det formelt er JTU, der står for den, jfr. aftalen mellem DTF 

og DGI.  

Det aftaltes, at Mik tager en snak med Jesper Munk snarest muligt. Det aftaltes endvidere, at David taler med 

både Emil Bødker og Jesper Munk mandag. 

 

Erik Jan og Frits stiller sig til rådighed som sparringsparter for konsulenterne. 

 

Det er efterfølgende oplyst, at der er enighed mellem organisationerne om, at holdturneringen fremadrettet 

kører i regi af JTU, samt at man bestræber sig på at få én fælles holdturnering op at stå fra 2021. 

 
 
Strategi for at få medlemmerne til at tilmelde sig Tournament Software (TS) 15 min. 
Det aftalte sidste gang, at vi skal have drøftet, hvordan vi får flere til at tilmelde sig TS. Det er selvfølgelig især 

vigtigt i forbindelse med punkt 1 om holdturneringen, at alle vænner sig til, at det er gennem TS, man 

tilmelder sig enhver turnering. 

 

I forbindelse med Skumtennis-touren tilmelder man sig via DGI's hjemmeside. Det forventes at være uændret 

for sæson 2021/20222. 

 

Camilla oplyste, at der er udarbejdet en manual, som sendes ud til holdlederne, men at det næppe er nok. 



   
 

   

Simon opfordrede til at få information om kravet om tilmelding til TS med i DGI's nyhedsbreve og 

i tennisavisen. 

Louise foreslog at overveje, om der vil kunne findes nogle lokale ambassadører, som de andre klubber kan 

ringe til. Louise opfordrede desuden til, at DTF skal være åbne for, at der kommer nogle nye spillere med, 

som har været vant til mere lempelige regler for at stille hold. Endelig pegede Louise på, at vi skal huske at 

lave den baglæns planlægning, vi talte om på sidste møde. 

David foreslog, at vi udsender et nytårsbrev i januar om den fælles holdturnering samt kravet om tilmelding 

via TS. Forudsætningen er, at vi på det tidspunkt er kommet så langt med den fælles forståelse mellem 

organisationerne, at der kan skrives noget. 

 

Det aftaltes, at Camilla undersøger mulighederne for at orientere gennem DGI og Tennisavisen. 

David og Camilla holder kontakten i løbet af januar mhp at finde det rette tidspunkt for at sende et nytårsbrev 

ud. 

 
 
JM indendørs: 
På grund af de nye restriktioner med forbud mod al indendørs sport ud over eliterækkerne besluttedes det, 

at JM indendørs i indeværende vintersæson aflyses for alle rækker. 

 
Kriterier for tildeling af JTU-priser: 
Bestyrelsen har nogle gange drøftet, om kriterierne for tildeling af de forskellige JTU-priser er tilstrækkeligt 

tydelige. Efter en drøftelse blev det besluttet, at den største udfordring er i forbindelse med udpegning af 

årets tennisklub, hvor der ikke er nedfældet tydelige kriterier. 

Det besluttes derfor, at der hurtigst muligt udarbejdes forslag til kriterier, som godkendes skriftlige af 

bestyrelsen eller ved on-line møde, hvis der ikke er enighed. 

 
Status vedr. veteranholdturneringen: 
Simon redegjorde kort for de drøftelser, der har være i DTF. Der afholdes et møde mellem DTF og DTV i januar 

om et fælles udbud. 

 
Status på satsningen på kvindetennis: 
Det er dels aftalt med DTF og dels bekendtgjort på generalforsamlingen, at JTU skal arbejde for at få mere 

gang i kvindetennis i Jylland. På sidste møde redegjorde Louise for mødet med bl.a. Agi fra Fyn. Det er aftalt, 

at der forsøges igangsat nogle aktiviteter i Aarhus-området og omkring Esbjerg.  

 

Louise redegjorde for, at der på grund af restriktionerne ifm Covid-19 ikke har været muligt at få planlagt 

noget bl.a. på grund af vanskelighederne med at skaffe halkapacitet. 

 

Det besluttedes, at sætte det hele på pause lige nu. Vi afventer, at det igen bliver muligt at afholde den slags 

arrangementer. 

 
Næste møde: 
Der holdes et on-line møde den 18-01-2021 alene vedrørende budget for 2021. 

Næste ordinære møde er 10-02-2021 kl. 19:00 

 


