
Dagsorden 
28. april 2015  

 

Møde: JTU bestyrelsesmøde  

Dato: Onsdag den 8. april 2015 kl. 18:00 – 21:30 

Sted: Ann Hansen, Johannes Grosens Vej 16, 8250 Egå 

Deltagere: Ann Hansen, Henning Damsgaard, John Sloth, Laura 
Biagiotti, Lone Tørnes Andersen 
Medarbejdere: Lars Elkjær 

Afbud: Thomas Jacobsen, Lene Steffensen 

Kopi: DTF 

 
 
Dagsorden: 
 

1. Konstituere ny bestyrelse    v/Alle 

2. Opsamling på JTU generalforsamling den 10/3 (Ny dato GF 2016) v/Alle 

3. Nye fokusmål JTU 2015-2016   v/Alle 

4. Drøfte medlemstilbagegang jvf nye off. DIF-tal – Handlinger? v/Alle 

5. Nyt fra områderne    v/Alle 

6. Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder v/JS  

7. Evt. 

 
Kommende møder Kalender afstemmes og datoer Q2 og Q3 2015 fastlægges.   

 
 
Mvh John 
 
 
 
 

Referat 
 
 
 
Ad. 1 Konstituere ny bestyrelse ACTION 

 JS – genvalg til alle i bestyrelsen, der er ikke kommet nye ind. 
Formand og kasserer er valgt specifikt på posterne. Den øvrige 
bestyrelse vil gerne fortsætte med de opgaver, som de har arbejdet 
med i det forgangne år.  
AH – Tøsetræf 
LTA – Næstformand, Klubudvikling/konsulent, JM Junior 
TJ – JM Senior 
LB – Ungdomsafdelingen, JM Junior 
JS – Holdturnering, JM generelt 
Tillykke med valget til alle! ☺ 
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Ad 2. Opsamling på JTU generalforsamling den 10/3 (Ny dato GF 

2016). Opsamling på DTF generalforsamling den 21/3 
ACTION 

 JTU Generalforsamling: 
JS opsamling fra JTU GF. Deltagerantal stort set uændret ift. tidligere 
år. Gode ideer til at bringe deltagerantal op er velkomne.  
LE: Positive tilbagemeldinger ift. temaer på JTU GF. God dialog i 
forbindelse med selve GF og temaerne.  
TEMA 2016: Forslag: Indslag Søren Hess-Olesen / College tennis 
Dato for 2016: 8/3 2016 – LE bestiller lokaler i Randers.  
DTF Generalforsamling: 
Mange var på talerstolen i løbet af generalforsamlingen. Såvel IT-
systemer, aktiviteter, DIF projekt, Klubudviklingsforløb, Moderklub, 
etc. blev fremhævet/drøftet.  

 
 
 
 
 
 

LE 

 

Ad 3. Nye fokusmål JTU 2015-2016 ACTION 

 JS gjorde kort status på mål for 2013+2014 til JTU´s GF i marts 
måned. JS vil gerne have at bestyrelsen/JTU finder nye/opdaterer 
fokusområder for de kommende 2 år. Punkt med som ”indledende 
manøvre” og så er det tanken at punktet kommer med på næste 
møde.  
De seneste 2 års fokusområder: 
Tennis for piger i alle aldre, Flere spiller JM og Holdturnering, 
Talentarbejde, Fundraising, Flere ildsjæle 
De kommende 2 års fokusområder – forslag:  
Fokus på unge piger (15-25 årige), Frivilligheds fokus, Fokus på junior 
stævner/træf, Fastholdelse og rekruttering, Synlighed, Markedsføring 
LTA – der bør skeles til den strategi, der blev drøftet på 
bestyrelsesseminar i 2014.  
JS medtager punkt på kommende møde(r) og hele bestyrelsen 
overvejer fokusområder.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JS 

 

Ad 4. Drøfte medlemstilbagegang jvf nye off. DIF-tal – Handlinger? ACTION 

 JS redegjorde for udviklingen i medlemstal. Hvordan skal tilgangen 
være til ”analyse af tallene”?  
LTA: Oplagt at fokusere på de klubber, hvor der er ildsjæle, der har 
lyst til at tage fat.  
LE: Man kan overveje en analyse – de 10 klubber, der er gået mest 
tilbage – er der fællestræk? De 10 klubber der er gået mest frem – er 
der fællestræk?  
JS: De 12 største (10 % af JTU’s medlemsklubber) jyske klubber 
tegner sig for mere end 30 % af medlemmerne totalt.  
LE: Klubber alene i Århus Kommune tegner sig for mere end 30 % af 
medlemmerne totalt. En satsning på fx 5 udvalgte klubber – der er 
måske byer/klubber, der har et oplagt potentiale.  
JS: ”Kundepleje” – bør man i en projektperiode fokusere på de største 
kunder og de kunder der har særlig attention på klubudvikling og 
medlemsrekruttering? Skal vi dedikere noget af LE´s tid til opsøgende 
arbejde omkring udvikling af udvalgte klubber?  
LTA: Fokus på kommuner – de har en stor betydning. Kan vi være 
med til at fremme kontakten imellem klubberne og kommunerne? 
LE: Kan komme med bud på 8-10 udvalgte klubber, hvor der bør 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE 



være potentiale. LE kommer med bud via DTF´s KU-afdeling, sender 
til JTU bestyrelsen, hvorefter vi går ”offensivt” på 4-5 klubber, der 
måske får et KU-forløb, etc..  
LTA: Tjekker om der ligger noget ved DIF omkring ”spørgsmål til 
bestyrelsen” omkring medlemsfremgang eller –tilbagegang. 
Spørgeskema kan måske bruges til at lave en mere kvalificeret 
analyse og danne grundlag for et møde med klubben. Fokus på 
udvikling af klubberne.  
LE: Måske der også kan tænkes en kobling til hele Frivilligheds 
området.  
JS: Det er meget vigtigt at vi får sat JTU i scene i denne aktivitet samt 
bruger den tilgang vi har til klubberne i vores egen region. Klubberne 
skal opleve at JTU er igangsætter, skaber opfølgning og er 
tilgængelige for at både klubben og JTU får succes med aktiviterne 
omkring klubudvikling og medlemsrekruttering. 
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Ad 5. Nyt fra områderne ACTION 

 Kort orientering omkring JM. Ellers udsat til kommende møde.   

 

Ad 6. Bestyrelsens repræsentation ved kommende begivenheder ACTION 

 Er der kommende aktiviteter i klubberne?  
JM Stævnet kører i flere klubber – bestyrelsen og LE er repræsenteret. 
Er der klubber, der har jubilæum?  
LE tjekker via DTF.  

 
 
 

LE 

 

Ad 7. Eventuelt ACTION 

 LE orienterede om ”DTF Junior Træf”. God ide – opbakning fra 
bestyrelsen. God ide! LE håber at DTF kan lancere dette i foråret.  
 
Næste møde:  
Onsdag den 6/5 kl. 18.00 v/AH - AH sørger igen for mad og drikke.  

 
 
 
 

ALLE 
 

 
 
 
Referent: Lars Elkjær 
 


