
   
 

   

Åbent referat fra bestyrelsesmøde 21-10-2020 kl. 18-22 
 

Sted Kolding Ketcher Center, Bramdrupskovvej 30, 6000 Kolding 

Deltagere 

 

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

Fra sekretariatet: Camilla Petersen 

 

Afbud Orla Hoppe, Erik Jan Petersen, Pelle Lindahl 

 

Møde med Lars Elkjær (DGI) og Jonatan Knudsen (DGI Sønderjylland) 

De to konsulenter redegjorde for en lang række initiativer, som har været gennemført, eller som er planlagt 

gennemført.  Det drejer sig bl.a. om temaaftener om hybridbaner, lys og indendørs underlag.  

Der forventes afholdt et om sidstnævnte i slutningen af november. Indbydelse hertil er på vej. 

Vedr. den store medlemsundersøgelse, som er sendt ud til alle tennisklubberne, blev det oplyst, at en lang 

række jyske klubber har gjort brug af den, og at de sidste klubber kontaktes igen. Man kan konstatere, at der 

giver brugbar information til konsulenterne i forbindelse med deres dialog med klubberne.  

Der var en kort drøftelse af, hvordan vi i fællesskab kommer videre med netværksmøder. I øjeblikket arbejdes 

der med flere forskellige netværkstyper - JTU-netværk, decentrale netværk, kommunemøder (DGI-netværk), 

BDFL-møder.  

Desuden drøftedes koordinering af udbud af turneringer, stævner og holdturneringer, som er særdeles vigtig 

i forbindelse med DTF's overtagelse af al turneringsvirksomhed. Det er i den forbindelse vigtigt for JTU at 

sikre, at den nye struktur for diverse turneringer dels matcher behovet i klubberne og dels er gennemskueligt. 

Den største udfordring bliver formodentlig at få de lokale turneringer koordineret med de nationale 

turneringer under DTF. 

Beklageligvis er der nogle klubber, der har deltaget i holdturneringen uden at have det fornødne dobbelte 

medlemskab. Det bliver der nu fulgt op på fra organisationernes side. 

På Padel-området har der været gennemført trænerkurser både Øst og Vest, og der afholdes en 

inspirationsaften i Århus den 12. november. Man kan se mere her: 

https://padelidanmark.dk/2020/10/20/kom-til-inspirationsaften-og-bliv-klogere-paa-padel/  

 

Kvindenetværk: 

Der har været afholdt et opstartsmøde i netværkene 6, 7 og 8 med deltagelse af 14 personer klubberne. Det 

aftaltes at afvikle et kvindetræf i løbet af indesæsonen med Louise Åstrøm som tovholder.  

Det besluttedes, at JTU bidrager med et tilskud på 1.000,- kr. pr. kvindetræf samt at deltagergebyr går til den 

arrangerende klub. Det er vigtigt, at klubben i forbindelse med ansøgning om tilskud fremsender en nærmere 

beskrivelse af tilbuddet. 

Der udarbejdes en beskrivelse af set-up for et kvindetræf, som klubberne og netværkene kan tage 

udgangspunkt i.  

 

 

 

 

https://padelidanmark.dk/2020/10/20/kom-til-inspirationsaften-og-bliv-klogere-paa-padel/


   
 

   

Ansøgning fra Hirtshals Tennisklub: 

Hirtshals Tennisklub havde ansøgt om tilskud til såvel et kvindearrangement som et arrangement 

for spillere i klubbens integrationsarbejde. Klubben vil blive bedt om en nærmere specificering af indholdet i 

kvindetennis arrangementet inden endelig stillingtagen til tilskud. Bestyrelsen fandt formålet i forbindelse 

med integrationsarbejdet som værende uden for JTU's ansvarsområde, hvorfor der blev givet afslag.  

 

Status på JTU-fællestræning for juniorer: 

Der er indtil nu gennemført 2 arrangementer i indendørssæsonen. Følgende klubber har desuden sagt ja til 

at afholde et arrangement: ØBG, Randers, Skovbakken, Kolding, Aalborg og Esbjerg. 

 

Drøftelse af fremtiden for veterantennis i JTU-regi: 

Det er blevet foreslået, at 1. division veteranturneringen overgår til Danske Tennis Veteraner (DTV) Det ser 

ud til, at såvel Tennis Øst som FTU er med på idéen. 

 

Bestyrelsen finder, at der er et fornuftigt sportsligt argument for dette, men er betænkelig på to punkter. 

Dels vil det betyde en indtægtsnedgang for JTU på omkring 10.000,- kr. årligt og dels vil der være en opgave 

med at finde ud af, om - og i givet fald hvordan - sammenhængen mellem en eventuel forsættelse af JTU-

veteranturnering og DTV's veteranturnering skal skrues sammen. I Jylland spilles veteranturneringen 1. 

division med 4 herrer og 2 damer, som DTV ønsker at overtage. I 2. division spilles der med 3 herre og 1 

dame, hvilket betyder at der skal bruges en dame mere i 1. division end 2. division.  

Der vil blive taget initiativ til et fælles møde mellem DVT og unionerne for at vurdere om 1. division skal 

overgå til DTV.  

 

Henvendelse fra Dronninglund Tennisklub: 

Dronninglund Tennisklub overvejer at melde sig ud ar DTF og JTU på baggrund af, at man ikke synes at JTU 

er gået aktivt nok ind i at få arbejdet videre med det forslag, som klubben har forelagt for JTU's 

generalforsamling to gange. Klubben overvejer i stedet meldt sig ind i DGI. Klubben lægger imidlertid op til 

fornyet dialog.  

JTU's bestyrelse beklager klubbens udmelding, idet man er af den opfattelse, at der arbejdes konstruktivt 

videre med de idéer, der var i forslaget og det mandat, man fik på den seneste generalforsamling. JTU vil 

imidlertid tage dialogen med klubben op i samarbejde med DTF, og håber, at man når til en fælles forståelse. 

 

Generalforsamling den 13. marts 2021: 

Man drøftede den praktiske planlægning af generalforsamlingen. Desværre er vi stadig i en situation, hvor vi 

ikke er sikre på, at eventuelle restriktioner i forbindelse med Corona-pandemien muliggør afholdelse af en 

fysisk generalforsamling. Der tages kontakt til DTF for at høre, om de i givet fald har en løsning til afholdelse 

af generalforsamlingen virtuelt. 

 

 

 

 


