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DAGSORDEN OG REFERAT  

1. Valg af dirigent og referent  

Bestyrelsen foreslog Jørgen Torpe Kann som dirigent.  

Der var ingen andre forslag. Jørgen blev valgt med applaus.  

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt i forhold til indkaldelse og 

dermed beslutningsdygtig.  

Camilla Petersen blev valgt som referent  
 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år   

Formand David Servé præsenterer bestyrelsens beretning og highlights ud fra den skriftlige 

beretning. Se JTU’s beretning HER 
 

Spørgsmål til beretningen og drøftelse heraf: 

Torben Svejgaard, Ry:  

Der er kommet en masse nye turneringstilbud med fx to personers hold, som vores klub kunne 

gøre gavn af, men der er bare ikke nogle af vores medlemmer der er interesseret. De vil hellere 

spille i klubben, så er der støtte til alle disse tilbud? 
 

David Servé, JTU formand: 

Folk er vanemennesker og er mest til det de kender, men vi håber at vi med tiden får flere 

klubber med.  
 

Camilla Petersen, JTU konsulent: 

Der er stor opbakning i nogle områder i Jylland fx Østjylland, hvor der er mange hold tilmeldt 

og det er muligt at lave nogle lokale puljer, hvor kørslen ikke er for lang. Der er ikke så stor 

opbakning i udkantslandsdelene, selvom der i år er blevet gjort en ekstra indsats for at se om 

vi kunne skrabe nogle puljer sammen og desværre uden held. Så de enkelte hold som havde 

tilmeldt sig, kunne desværre ikke være med da kørslen afstanden så blev for stor.  
 

Mads Brix, Aalborg: 

Når man opretter en holdturnering skal der tænkes grundigt over hvis behov der skal dækkes 

og om det er rigtigt at udbyde flere forskellige formater for holdturneringer. Mange af vores 

medlemmer er glade for at spille tre gange om ugen, men de er ikke interesseret i at komme 

ud og spille mod andre spillere fra andre klubber, så de er ikke målgruppen for en 

holdturnering.  
 

Frits Rasmussen, JTU bestyrelsesmedlem: 

Det er alle sammen gode input. Vi skal også huske at se tilbage på det samarbejde der er blevet 

indgået mellem DGI og DTF/JTU, hvor der blev snakket om det ville være en god ide at 

sammenkoble holdturneringerne, så der undgås dobbeltudbud. En udfordring kan være at 

mange af spillerne er bange for at melde hold til, da usikkerheden med kørsel er stor. Der er 

https://www.jtu.dk/jtu/images/PDF-filer/Generalforsamling/2021/Beretning-til-Generalforsamling-2021.pdf
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ingen spillere som er interesseret i at køre hele Jylland rundt for at spille nogle 

enkelte kampe og for at det skal mindskes skal der tilmeldes flere hold i lokalområderne. En 

anden udfordring er at det måske er for uoverskueligt med så mange rækker, men at det 

måske skal skrues lidt mere sammen, så det bliver mere overskueligt.  
 

Asbjørn Nordam, Skive: 

I Skive blev nogle af de nye holdturneringsudbud her især rækkerne for 60+ spillerne taget 

godt imod efter der blev holdt et møde med alle 60+ spillere, hvor alle de praktiske ting blev 

gennemgået og det endte med at der var 6 hold der meldte sig, men de kom desværre ikke til 

at spille med i den officielle holdturnering, da der ikke var andre hold tilmeldt i området og 

kørslen dermed blev for lang. Vi har efterfølgende prøvet at lave noget lokalt, hvor det er 

blevet mere som stævner. Kunne man derfor overveje at prøve at kopier formatet for 

juniorstævnerne, så det foregår over nogle enkelte gange. For pointen er at der er nogle som 

gerne vil ud og spille mod andre og nogle som ikke er interesseret. Det er et nyt initiativ, som 

lige skal løbes i gang også må vi se om det lykkes næste år at komme med i holdturneringen.  
 

Peder Helmuth, Sønderborg: 

Roser konceptet der anvendes til juniorholdturneringsstævnerne, og der er mange spillere 

som er glade for dette. Så synes da klart man kan overveje at lave det samme for 

seniorspillerne.  
 

Erik Jan Pedersen, JTU/Hirtshals: 

Har i nogle år prøvet at få en lokalholdturnering op at stå, men problematikken er at klubberne 

ikke har de samme behov. De mindre klubber kan måske godt lide den lokaleholdturnering, 

da de så kommer ud og spiller mod nogle andre end dem man plejer, men hos de store klubber 

er behovet ikke det samme, da man sagtens kan finde nogle spillere i klubben som man ikke 

har spillet mod før.  
 

Folmer Mikkelsen, Billund: 

Der har kørt en holdturnering, som kaldes rullepølseturneringen i vores lokalområde i mange 

år. Det er en lokal mand for Sdr. Omme tennisklub som har stået for denne turnering i mange 

år og der er godt 10 hold med hvert år. Klubberne der er med hvert år er Sdr. Omme, Billund, 

Grindsted og Varde. Så det at deltage i en holdturnering er noget med hvilken tradition der er 

i klubben for det og om man dermed ønsker at komme ud og spille mod andre. 
 

Asbjørn Nordam, Skive: 

Det er ikke noget som bliver nævnt i JTU´s beretning, men synes da lige det skal bringes på 

banen alligevel. Det er fantastisk at der i år er kommet en IFT turnering til Vejle samt ikke at 

forglemme at Give vinder DM guld for andet år i træk. Det er dejligt at se at der kommer 

turneringstennis på dette niveau til Jylland.  
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Peder Helmuth, Sønderborg: 

Det er rart der er kommet et samarbejde mellem JTU og DGI.  
 

Jens Herborg, Sønderborg: 

Det er ikke noget som nævnes i beretningen, men hvordan kan det være at vi ikke går mere 

ind i padel? Savner debatten om hvilket regi Padel skal høre under.  
 

David Servé, JTU formand: 

Vi har ikke lavet så meget med padel i bestyrelsen, men vi ved godt det er en voksende 

sportsgren. Vi synes kun det er positivt, hvis man tager padel ind i foreningerne.  
 

John Voss Hansen, Stavtrup: 

Problemet for nogle klubber er også at nogle medlemmer ikke kan se fordelen ved padel og 

er dermed ikke interesseret i at der bliver etableret padelbaner i klubben. Jeg ser dog padel 

som vejen frem, da fx pay and play er en god mulighed for klubben at tjene nogle penge og på 

denne måde udvikles sig.  
 

Ole Nielsen, Tapdrup: 

De har i klubben haft mange diskussioner omkring etablering af padelbaner og det er blevet 

besluttet at det skal vi ikke. Ved dog at der har været 14 ansøgninger omkring etablering af 

padelbaner i Viborg kommune og det er ikke kun tennisklubber der søger om det, men også 

fodbold og andre klubber.  
 

Torben Svejgaard, Ry: 

Der kan være mange grunde til at tage padel ind, men det skal være en foreningssport. Er dog 

bekymret for konceptet pay and play, hvor man kommer til at miste følingen med sporten.  
 

Asbjørn Nordam, Skive: 

Emnet padel var meget oppe på DTF´s generalforsamling og der er mange forskellige 

synspunkter på padel. Det ville være en god ide at afholde en workshop om padel, hvor der 

kan snakkes om fordele, ulemper og hvor klubberne kan deles deres erfaringer. Al snak om 

padel skal afholdes på et andet tidspunkt og ikke til en JTU´s generalforsamling.  
 

Heino Østergaard, ØBG Silkeborg: 

Det hele handler om at klubberne skal sørge for forsyningskæden, som er juniorerne. Det 

handler for klubberne om at skabe volumen og det kan padelbanerne være med til. 

Padelbanerne kan være med til at finansierer, at man måske kan ansætte en fuldtidstræner, 

det kan medlemmerne i tennisklubben ikke. Hos os har padelbanerne betyder at vores 

medlemstal er fordoblet og chancen for at få dem over på tennis er større når de er i klubben 

end hvis de ikke var. Hvis man tænker at padelbaner kan være en god ide så skal det gøres nu 

og ikke først om 2-3 år for så er der kommet for mange kommercielle centre.  
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Simon Verner, JTU bestyrelsesmedlem: 

Hvad er padel egentlig – Er det en selvstændig sportsgren, aktivitet eller noget helt andet. Før 

der gøres mere, kræver det at der kommer klarhed over hvad padel er. Er padel en del af 

tennissporten eller det deres egen sportsgren? Når der er kommet klarhed over dette, så kan 

man arbejde med uddannelse, træning mm.  
 

Jørgen Torpe Kann, dirigent: 

Der er mange forskellige holdninger til padel, men det ville være en god ide at finde nogle 

gode mentorer som kan snakke om det til en workshop. Vi stopper derfor diskussionen her.    
 

Med disse bemærkninger blev beretningen taget til efterretning.  
 

3. Forelæggelse af revideret årsrapport for det forløbne år til godkendelse 

Kasserer Charlotte Wejs fremlagde regnskabet for 2020 og gennemgik budgettet for 2021.  

Se årsrapporten HER 

 

 Spørgsmål til regnskabet og drøftelse heraf: 

 Mads Brix, Aalborg: 

Irriteret over ordet at der skal tjenes penge. Der skal ikke tjenes på aktiviteterne fx JM, men 

Camilla Petersens løn er måske ikke bogført som en udgift ved disse aktiviteter? 
 

Charlotte Wejs, JTU kasserer: 

Det er helt rigtigt, at vi ikke skal tjene på vores aktiviteter, men vi skal have vores udgifter til 

vores ansatte ind. Camilla´s løn er fx ikke medregnet i regnskabet for JM og derfor står der at 

vi tjener på det.  
 

Mads Brix, Aalborg:  

Så pointen er at JTU ikke skal tjene på sine aktiviteter, men at de skal gå i nul.  
 

Charlotte Wejs, JTU kasserer: 

Vi håber at der kommer mange flere aktiviteter og JTU er også villige til at lave aktiviteter, så 

vores budget går i minus. Det er dog vigtigt og vi vil opfordre alle klubber om at købe deres 

bolde hos Coolsport over deres klubportal, for jo flere bolde klubberne køber, jo flere 

sponsorpenge kan JTU få ind.  
 

Torben Svejgaard, Ry: 

Er alle klubber bevidste om at de skal købe bolde gennem coolsport? Måske det ville være en 

god ide at lave en reminder ud til klubberne om at de opfordres til at købe bolde gennem 

coolsport.  
 

Charlotte Wejs, JTU kasserer:  

Ja, det ville være en god ide.  

https://www.jtu.dk/jtu/images/PDF-filer/Generalforsamling/2021/ArsrapportJTU-2020-1.pdf
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Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 
 

Spørgsmål til budgettet og drøftelse heraf: 

Torben Svejgaard, Ry: 

Ville det være en ide at have et større budget for juniorerne, når de er sådan en vigtig del for 

fremtiden? 
 

Charlotte Wejs, JTU kasserer: 

Ja det kunne sagtens være en mulighed. Der er samtidig også sat penge af i budgettet til at 

klubberne kan søge om hjælp til aktiviteter. Så vi vil meget gerne hjælpe til at få gang i flere 

aktiviteter.  
 

Orla Hoppe, JTU medlem: 

Det er derfor en god ide at klubberne søger om hjælp til aktiviteter, så der kan blive lavet flere 

aktiviteter.  
 

Generalforsamlingen godkendte budgettet.  
 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse, herunder 

fastsættelse af kontingent 

Jørgen Torpe Kann, dirigent: 

Informerer om at kontingentet er uændret i 2021, så det således ud:  

• Grundkontingent - kr. 500,00 (dækker op til 50 medlemmer) 

• Fra medlem nr. 51 - kr. 92,77 pr. medlem  

• (dækker JTU og DTF kontingent) 

• Kollektiv forsikring DIF - kr. 4,93 (pr. medlem - betales for alle medlemmer) 
 

Med disse bemærkninger godkendtes kontingentet. 
 

5. Indkommende forslag  

Der er ingen indkommende forslag.  
 

Hædersbeviser  

I en pause i den ud udsendte dagsorden blev der uddelt følgende hædersbevisninger:  

Peter Sonnichsen prisen 2020 

Årets vinder er ØBG Silkeborg  
 

Årets Tennisklub 2020 

Stavtrup Tennisklub – Indstillingen kan læses HER 
 

 

 

https://www.jtu.dk/jtu/images/PDF-filer/Kaaringer/Stavtrup/Arets-tennisklub---Stavtrup.pdf
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JTU´s Fortjenstnål 

Jens Herborg, Sønderborg Tennisklub – Indstillingen kan læses HER 
 

DTF Årets Ildsjæl 2020  

Frits Rasmussen, Ribe Tennisklub 
 

6. Valg af formand 

Bestyrelsen foreslår genvalg af David Servé. Der var ikke andre forslag 

David Servé blev valgt for en 2 årig periode  
 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Følgende er på valg 

• Simon Verner fra Esbjerg Tennisklub modtager genvalg 

• Erik Jan Pedersen fra Hirtshals Tennisklub modtager ikke genvalg  

• Louise Åstrøm fra Århus1900 har grundet job valgt at trække sig før tid.  

Følgende er ikke på valg 

• Kasserer Charlotte Wejs fra Sønderborg Tennisklub 2020-2021 

• Orla Hoppe fra Århus1900 2020-2021 

• Frits Rasmussen fra Rive 2020-2021  

Simon Verner bliver genvalgt 2021-2022 

Bestyrelsen har ingen forslag til bestyrelsesmedlemmer. Er der i salen nogle forslag?  

Der er ingen kandidater til de to resterende bestyrelsesposter og der bliver dermed ikke valgt 

nogle.  
 

8. Valg af 2 suppleanter  

Der skal ikke vælges suppleanter når bestyrelsen ikke er fuldtallig. Der er ingen indvendinger 

mod dette.   
 

9. Valg af appeludvalg 

Erik Segel er på valg og modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Jørgen Eriksen fra ALTS. 

Der er ingen indvendinger. Jørgen Eriksen er valgt for 2021-2024. 
 

10. Valg af revisorer og en suppleant 

Bjarne Aaen og Henrik Aaen er på valg og accepterer genvalg.  

Poul Henning Vietz som revisorsuppleant er på valg og accepterer genvalg. 

Der var ikke andre forslag.  

De blev genvalgt 
 

 

 

 

https://www.jtu.dk/jtu/images/PDF-filer/Kaaringer/Sonderborg/Arets-fortjenstnal--Jens-Herborg.pdf
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11. Eventuelt 

David Servé, JTU formand: 

Takker for Erik Jan Pedersen´s mangeårig indsats i JTU samt takker alle tilstedeværende for at 

møde til generalforsamlingen i dag.   
 

Asbjørn Nordam, Skive: 

Takker også for Erik Jan Pedersen´s indsat og er glad for at Erik Jan står til rådighed for 

bestyrelsen hvis der er brug for det. Det er vigtigt at Erik Jan holder fast i alle hans gode ideer 

med minitennis, triatbold og skoletennis. Du har mange gode ideer til hvad vi kan gøre for 

børnene. Du har repræsenteret alle klubberne i det nordjyske og altid været upartisk. Jeg skal 

derfor hilse fra Skive tennisklub og sige mange tak for din indsats og for alle de år du har været 

i tennisverden.  

Vil endvidere gerne sige til bestyrelsen. Vi fornemmer i Skive at der er skabt ro og orden. Der 

arbejdes med tingene og der er ingen drama. Det vigtigste er at vi arbejder for tennis og alle 

aktiviteter skal gøres for at gavne klubberne. Der er kommet en anderledes måde at se tingene 

an på, hvor der er fokus på samarbejde og god holdånd.  
 

Jørgen Torpe Kann, dirigent.  

Ellers nogle bemærkninger. Tak for god ro og orden. Tak for i aften.  
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