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R e f e r a t 

Møde søndag den 3. november 2019 

i Hjørring Tennisklub 
 

 

Deltagere: Brønderslev Karen Jørgensen og Susanne Vittrup 

 Hjørring Grethe S. Andersen 

 SEIF Tennis Lindy Nielsen 

 Sindal Arne Vestergaard 

 Træner Jette Pedersen 

 Træner Erik Jan Pedersen 

 Tovholder Jørgen Nørgaard 

 

 

 

 ( 1 ) Opfølgning på seneste møde 

a) Referat af seneste møde 

Godkendt uden yderligere kommentarer 

 

b) Klubleder- og trænerseminar i Aalborg 

Positivt arrangement og rigtig positive tilbagemeldinger. Der afventes nu 

evaluering og umiddelbart forventer Jørgen, at der findes en model for 

også at lave disse arrangementer fremover. 

 

c) Nyt fra JTU, herunder ekstraordinær generalforsamling 

Der var fuld støtte til det fremsendte forslag fra Dronninglund til justeret 

organisering og nye vedtægter, men det blev ikke stemt igennem da 

generalforsamlingen ønskede at give JTUs bestyrelse mulighed for selv at 

bearbejde oplægget. JTUs bestyrelse fik pålæg om at fremlægge ny 

organisering på ordinær generalforsamling til marts 2020. 

 

d) Nyt fra DTF 

Jørgen informerede om Nationalt Tennisseminar lørdag den 25. januar 
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2020 i Brøndby – reserver datoen       – læs mere om arrangementet her. 

 

e) Nyt fra DGI 

Intet at informere om. 

 

 

 ( 2 ) Hvad skal vi med TNN og TTNN? 

  Der var enighed om, at netværket var vigtigt, men alle var også bevidste om, at der 

kunne ske ændringer ifht. hvad der måtte komme ud af JTUs ordinære 

generalforsamling i marts 2020. 

Der var dog enighed om at arbejde videre i forventning om, at netværket 

fortsætter. 

 

 

 ( 3 ) Aktiviteter for klubberne og for deres medlemmer 

  Der var enighed om, at der skal fokuseres på klubbernes seniormedlemmer, men 

også tilbydes aktiviteter for juniorerne. 

 

Erik Jan omtalte muligheden for at lave holdstævner indendørs som skumtennis 

og dette sker i samarbejde med Allan Nygaard, som styrer holdturnering syd for 

fjorden. 

 

Jørgen påpegede vigtigheden af at klubberne tog ansvar for distributionen af 

invitationer og informationer om arrangementerne og er med til at prikke til 

potentielle deltagere. 

 

Erik Jan og Jørgen laver oplæg til aktiviteter til fastlæggelse på næste møde. 

 

 

 ( 4 ) Aktiviteter og indsatser for trænere i klubberne 

Jørgen informerede om, at der er planlagt et K1 og et K2 og der forventes, at vi kan 

blive testområde for den nye samlede træneruddannelse mellem DGI og DTF. 

 

Herudover arbejdes på at lave et endags seminar med en kapacitet udefra – 

yderligere info følger. 

 

https://tennis.dk/nationalt-tennisseminar-2020-tilmeld-dig-nu/
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 ( 5 ) Økonomi 

  Der er sendt ansøgning om tilskud til de tre kommuner. Brønderslev Kommune 

har meldt tilbage, at der skal søges af de enkelte klubber. Det samme har 

Frederikshavn Kommune den 4.11. 

Hjørring Kommune behandler ansøgningen på møde den 3.12. 

 

 

 ( 6 ) Opsamling og næste møde 

  Næste møde afholdes den 13. februar 2020 i Brønderslev Tennisklub kl. 17:00. 

 

 

2019.11.11 / Jørgen Nørgaard 


