
   
 

   

 
 
 
 
 Dato: 10-12-2019 

JTU bestyrelsesmøde 10-12-2019 kl. 17-21 

Indkaldelse 
  
Sted Kolding Ketchercenter 
Deltagere David Servé, Charlotte Weiss, Niels Emery, Erik Jan Petersen, Simon Verner, 

Orla Hoppe, Frits Rasmussen 
Fra sekretariatet: Camilla Petersen 

  
Dagsorden: 
Der er kun to punkter på dagsordenen til dette strategimøde: 
 
1. Rammesætning/ udarbejdelse af strategi ift. til klubbesøg i januar/februar. 
 
David har følgende input til mødets forløb: 
 
Det kunne være godt, hvis vi havde en ide til en skabelon at snakke ud fra på dagen, så vi ikke starter 
helt fra scratch. Jeg forestiller mig bestyrelsesmødet/klubbesøgene i grove træk kommer til at 
forløbe sig som følgende:  
 

1. Vi indkalder regionsvis - mit forslag vil være, at vi allerede nu gør det i de regioner, der svarer til 
DGI's, så vi vænner folk til, at det er i den retning, vi gerne vil. På møderne skal vi forklare om 
fordelene på sigt ved at gøre sådan (selv om mange netværk fungerer godt her og nu som de er. 
Og der er jo heller ikke noget til hinder for, at disse mindre enheder kan fortsætte derudover). 
Derudover skal vi selvfølgelig være rammesættere for mødet  
 

2. Vi aftaler en fordeling imellem os, så en eller to fra bestyrelsen eller Camilla, deltager i et/to 
regionsmøde(r) som fascilitator/rammesættere. 
 

3. Vi udformer på vores bestyrelsesmøde diskussionsspørgsmål omhandlende gensidige ønsker og 
forventninger union og klubber imellem mhp. på afklaring af hinandens roller og en god klar 
arbejdsfordeling. Udkast til spørgsmål inden mødet ville være ønskværdigt - ellers kan en gå fra, 
imens de andre laver noget andet.  
 

4. Vi udfærdiger en indbydelse til alle jyske klubber med datoer for møder i de enkelte regioner - 
sted bliver meldt ud, når klubberne har meldt tilbage, jvf. punkt 5. Udkast til indbydelse inden 
mødet ville være ønskværdigt - eller en kan gå fra, imens de andre laver noget andet. 
 

5. Vi beder Camilla være tovholder på at finde klublokaler i de respektive regioner, som vi kan 
afholde møderne i. 

 
 



   
 

   

 
 
 
Referat: 
Det vil være oplagt at få klubberne i netværkene til at slutte op om juniorholdturnering med grøn 
bold. Kampene afvikles som holdturneringsstævner med 3-4 hold. Det vil kunne køres udendørs 
med 3-4 runder pr. sæson. 
Der skal også arbejdes på at få flere individuelle turneringer med grøn bold (kategori 3 - stævner). 
Det vil være hensigtsmæssigt, at få klubberne til at koordinere datoerne for, hvornår de afholder 
stævner.  
Det er vigtigt at få etableret nogle flere trænerkurser, der også gerne må være i en almindelig hal 
med trægulv. 
Der skal også tilbydes trænerkurser i skumtennis. 
 
Mødedatoer: 
Aalborg: Erik Jan, Niels og Camilla i ATK 29.jan. 
Skive: Simon og Erik Jan 20.jan 
Aarhus: David Orla 28. jan . 19-21 i Aarhus 1900 
Haderslev: Frits og Simon 21. jan. 
 
Lars Elkjær indbydes til at deltage i alle møderne (David) 
David kontakter Jesper Munk fra DGI og indbyder dem til at deltage på en lytter. 
 
David laver udkast til indbydelse. 
 
2. Dato for næste ordinære bestyrelsesmøde 
5. februar 2020 kl. 18 i Kolding Ketchercenter 
 


