
   
 

   

Åbent referat fra bestyrelsesmøde 18-1-2021 kl. 17-18.30 
 

Sted Online møde  

Deltagere 

 

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

Hoppe og Erik Jan Petersen 

Fra sekretariatet: Camilla Petersen.  

Afbud Pelle Lindahl 

 

Økonomi – budget og regnskab: 

Bestyrelsen fik præsenteret regnskabet for 2020. Det udviser et overskud på 20.000 - 25,000 kr. Der er færre 

indtægter på salg af bolde, ligesom JTU har tabt mellem 15.000 og 18.000 kr. på manglende indtægter fra 

seniorholdturneringen, der jo er overdraget til DTF. JTU har rettet henvendelse til DTF med anmodning om, 

at der bliver overført et fast beløb til JTU hvert år som kompensation for indtægtstabet. Der er ikke nogen 

beslutning i øjeblikket.  

Der har været lidt flere indtægter fra JM-inde på grund af flere tilmeldinger. Til gengæld er der er der lidt 

færre indtægter i udesæsonen på grund af aflysning JM for veteraner samt færre tilmeldte til JM for juniorer 

og seniorer, der blev rykket til sommerferien - begge dele på grund af Corona. Udgiftsmæssigt er der sparret 

på omkostningerne til afholdelse af bestyrelsesmøder, der i høj grad har været holdt online og dermed sparet 

en del kørsel. 

I budgetter for 2021 er der taget højde for ovenstående. Dels er der budgetteret med 0 kr. i forhold til JM-

inde, da det er aflyst på grund af Corona. Budgettet til afholdelse af bestyrelsesmøder er reduceret med 

28.000 kr., da der planægges med fortsat at afholde en del af møderne online. 

 
Status på veteranholdturneringen – bedste række:  
Dialogen mellem Danske Tennis Veteraner (DTV) og unionerne kører fortsat. Det forventes, at DTV fortsat 

står for 1. division mens JTU vil administrere 2. division. Det vil stadigt være muligt at rykke op fra 1. til 2. 

division. Det har endvidere været drøftet, om det ville være en bedre løsning, at DTF overtog al veterantennis, 

så det ligger samlet ét sted. Det aftaltes, at JTU undersøger hvor FTU og Tennis Øst står i forhold hertil. 

 
Senior- og veteranholdturnering, motionistrækker: 
DTF/JTU står for at udbyde holdturnering udendørs i Jylland. Der har været afholdt møder med DTF, JTU og 

DGI for at få et overblik over alle de holdturneringer, der har kørt de foregående år. Dette er blevet brugt 

som inspiration til, hvilke formater der skal udbydes til sommeren 2021.  

Der vil blive udbudt rækker for seniorer for såvel 2 og 4 mands hold. Det vil være et krav, at deltagerne skal 

være seniorer og derfor være minimum 18 år. I 2-mands rækkerne vil der blive udbudt både herre-, dame- 

og mix-rækker.  Bestyrelsen mener, at der i 4-mandsrækkerne kun skal udbydes et format med 1 dame og 3 

herrer.  

 

 

 



   
 

   

 

 

Kriterier for tildeling af JTU-priser: 
Kriterierne for tildeling af de fleste af priserne ligger allerede ret fast. Diskussionen gik derfor mest på 

kriterierne for tildeling af titlen som årets tennisklub. Bestyrelsen mener, at prisen skal have værdi for så 

mange klubber som muligt, samt at det er noget andre klubber skal kunne kopiere eller inspireres af. Prisen 

skal gerne fremhæve mindre klubber, som har nogle gode ideer og hvor der er lagt frivillige kræfter i for at 

kunne lykkes. Samtidig er det vigtigt, at vi holder os inden for DTF’s nationale kriterier for årets tennisklub, 

der går på rekruttering, fastholdelse og talentudvikling. Det blev desuden besluttet at opfordre alle klubberne 

til at overveje at foreslå sig selv som årets tennisklub. Der vil blive sendt et brev til alle medlemsklubberne 

for at gøre opmærksom på, hvilke priser der uddeles og hvordan man kan indstille nogen, som man mener 

er kandidater til de givne priser 

 
Næste møde: 
Der holdes et online møde den 10-02-2021 kl. 19.00 

 

 


