
   
 

   

Åbent referat fra bestyrelsesmøde 27-11-2020 kl. 18-22 
 

Sted Sønderborg 

Deltagere 

 

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

Hoppe og Erik Jan Petersen 

Fra sekretariatet: Camilla Petersen.  

Afbud Pelle Lindahl 

 

Tilskud til arrangementer: 

Bestyrelsen har i nogle år afsat midler på budgettet til støtte for arrangementer, der søger at fremme 

tennissporten i Jylland. Der er kommet flere forskellige henvendelser om tilskud til arrangementer, som 

kalder på en afklaring og tydeliggørelse af, hvilke typer arrangementer, der kan forventes tilskud til.  

 

Det præciseres, at der kan søges tilskud til arrangementer, der indeholder tennismæssige aktiviteter. Der kan 

forventes et tilskud på 1.000,- kr. til hvert arrangement. 

 Der gives ikke tilskud til mødeaktiviteter f.eks. i forbindelse med møder i de forskellige netværk. Klubberne 

henvises til eventuelt at søge tilskud fra kommunen. 

 

Aftale om holdturnering for veteraner: 

JTU og DTV har haft nogle drøftelser om fremtiden for holdturneringen for veteraner. Der har været afholdt 

et møde mellem JTU og repræsentanter for DTV og DTV har efterfølgende fremsendt et udkast til aftale. 

Desværre var det fremsendte forslag ikke fuldstændig i overensstemmelse med den aftale, der blev indgået 

på mødet, hvorfor JTU udarbejder et revideret forslag, der flugter med aftalen om, at alle rækker ud over 1. 

division skal varetages unionerne. 

 

Ansøgning om tilskud fra Coronapujen i forbindelse med tab på Veteran-JM: 

Det undersøges, om JTU kan få dækket indkomsttabet i forbindelse med afvikling af JM for veteraner via 

Corona-puljen. 

 

Seniorholdturnering 2021: 

Mens DTF fortsat står for afviklingen af seniorholdturneringen i divisionsrækkerne, er det aftalt, at unionerne 

fra 2021 skal varetager al anden holdturnering - herunder også de holdturneringer, der har kørt i DGI regi. 

Der er en udfordring i forhold til, at alle unionsrækkerne også skal køres via Tournament Software. Det 

kræver, at alle spillere har oprettet en profil heri. Det er ikke nødvendigt med licens. 

 

Det besluttes, at der skal laves en plan for en proaktiv indsats for at få spillerne til at oprette deres egen profil 

i Tournament Software. Der skal laves en kommunikationsstrategi i samarbejde med DTF/DGI. Kampagnen 

skal igangsættes snarest.  

Vi skal opfordre til, at det kommer på dagsordenen til netværksmøderne. 

Sagen tages op igen på næste møde. 



   
 

   

 

Eventuelt: 

Simon orienterede om træning af nogle juniorspillere fra flere klubber i Kolding. Det var klubben, der 

arrangerede det, så der kan søges lokaletilskud fra kommunen. 

 

Louise orienterede om, at der er opstået et problem i forhold til kvindetennisarrangementet i Aarhus, da der 

ikke kan skaffes haltid. Det undersøges, om der kan findes haltid uden for Aarhus. 

 

 


