
   

 

   

Kort referat fra bestyrelsesmøde den 18-03-2020 

Konstituering 

Formand og kasserer er som bekendt valgt direkte på generalforsamlingen. Der ud over besluttedes 

det: 

• Frits Rasmussen vælges som næstformand 

• Orla Hoppe tager sig af JM for såvel seniorer som juniorer 

• David tager sig af holdturnering evt. sammen med Frits 

• Erik Jan Petersen tager sig af skumtennis 

• Simon Verner tager sig af juniorelite og elitetræning 

 

Holdturnering: 

I forbindelse med arbejdet med at større samarbejde mellem DTF og DGI er det under overvejelse 

at samle turneringstilbuddene i én fælles turnering. Det er endnu ikke helt afklaret, hvornår det 

sker, men realistisk er vi så langt fremme, at det ikke næppe kan blive klar til den forestående 

udendørssæson. Den del, at JTU i givet fald skal tage sig af, er holdturnering for de spillere, der ikke 

kan - eller ikke har interesse i - at deltage i DTF's holdturnering (divisions- og ligaholdene).  

Bestyrelsen i JTU vil fortsat være i tæt dialog med DTF og DGI om den fremtidige tilrettelæggelse og 

vil orientere om det i takt med, at der ligger endelige aftaler på bordet. 

JTU vil i den kommende udendørssæson fortsat udbyde en juniorholdturnering. 

 

Strategi og køreplan for emnebaserede samarbejdsfora i Midt, Nord og Syd 

I formandens beretning på den netop afholdte generalforsamling blev annonceret, at JTU vil satse 

på etablering af emnebaserede samarbejdsfora i Syd, Midt og Nord.  

Bestyrelsen tog på mødet fat på at drøfte, hvordan vi gør det, med henblik på at fortsætte 

drøftelserne på en kommende arbejdsdag.  

 

Det besluttedes at bestyrelsesmedlemmerne knyttes sammen med de respektive samarbejdsfora 

således: 

Nord: Erik Jan Petersen 

Midt: Louise Åstrøm og David Servé  

Syd: Simon Verner 

Der udarbejdes et oplæg til et arrangement i egen region, som lægges op til drøftelse.  

Der er afsat 40.000,- i budgettet til at understøtte aktiviteter i samarbejdsforaerne. 

Klubberne vil modtage indbydelse til de kommende møder. 

 

Skrevet af Frits Rasmussen, bestyrelsesmedlem 

 


