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REFERAT 

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

JYLLANDS TENNIS UNION 

DEN 8. MARTS 2011 

ELRO ARENA RANDERS 

 

 
TILSTEDE: 
Klubber: AGF, Billund, Esbjerg, Fredericia, HEI, Kolding, Nørresundby, Randers, Ry, 

Silkeborg, Skanderborg, Støvring, Sønderborg, Viborg, Århus 1900, 
Aalborg TK, Aars1 

Bestyrelse: Peter Leth Andresen, Henning Damsgaard, John Sloth, Peter Sonnichsen, 
Lene Steffensen og Søren Normann Rasmussen, konsulent Lars Elkjær 

Gæster: Michael Grube Andersen (DTF), Henrik Klitvad (DTF), Torben R. Hocksdahl 
(DTF), Claus Ketterle (Cool Sport), Jørn Harder (Cool Sport) 

 

 
 
Peter Leth Andresen indledte generalforsamlingen med at byde velkommen, hvorefter 
der var navneopråb ved Lars Elkjær blandt de fremmødte repræsentanter fra klubberne, 
gæster samt bestyrelse. 
 
 
Ad. 1: Valg af dirigent 

 
Peter Leth Andresen foreslog på bestyrelsens vegne Poul Erik Pedersen, der 
blev valgt med akklamation. 
 
Poul Erik Pedersen takkede for valget og konstaterede jf. vedtægterne, at 
generalforsamlingen skulle afholdes inden udgangen af marts måned et 
centralt sted i Jylland. Da den afvikles i Randers den 8. marts og er varslet 
rettidigt, erklærede dirigenten generalforsamlingen for lovlig. 
 

Ad. 2: Beretning fra bestyrelsen og udvalg om det forløbne år 

                                                   
1 Der henvises til bilag 1 for den komplette liste over deltagere (side 15) 
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Peter Leth Andresen indledte med en mundtlig beretning som supplement til 
de skriftlige beretninger, der allerede var udsendt til klubberne. Peter 
Andresen mundtlige beretning følger nedenstående: 
 

 

”Kære venner af jysk tennis. 

 

Endnu et år i gået i vores sammenslutning. 2010 er veloverstået og et nyt tennisår er så 
småt kommet i gang.  
 
Vi har igen i år haft en masse af vore gode aktiviteter på programmet, og lidt nye er 
også kommet til. På klubrunderne har Lars spurgt lidt til hvordan man oplever 
organisationen JTU og her tegner sig et billede af en masse tilfredse klubber rundt om i 
det jyske. Man siger, at der er mange gode tilbud fra organisationen. Særligt nævnes ny 
guide til juniorforældre, ros til SEB Tennis Cup og Play and Stay konceptet, tilfredshed 
omkring unionens tilbud om unionstræning, herunder ros for den ledsagede tur til UM. 
Herudover nævnes JTU ambassadørerne som værende et godt tilbud. Kommunikationen 
fra JTU har været noget bedre de seneste år end tidligere og møderne ”Klubmøderne”, 
hvorfra disse kommentarer stammer; er et aktiv som vi virkelig skal holde fast i. 
 
Noget som nævnes som man godt kunne tænke sig at få mere hjælp til er rekruttering af 
ledere, samt ønske om at der snart kommer en udmelding omkring Klubmodul. 
 
Til de sidste to punkter kan siges at organisationen i kommende sæson vil lægge sig i 
selen for at give konkret sparring og hjælp i forhold til rekruttering af nye ledere. Det 
lyder til at der er noget om snakken, også hvis man læser Maja Pilgaard fra Idrættens 
Analyse Institut ’s artikel ” Frivilligt arbejde skifter karakter”.  
 
I forhold til Klubmodul kan jeg glæde de ventende klubber med at der nu endelig er 
kommet en aftale i stand med Klubmodul.dk. Aftalens indhold vil være at finde på DTF’s 
hjemmeside snarest. De klubber som modtager beretningen fra DTF her i løbet af denne 
uge, vil også kunne se aftalens ordlyd på et vedlagt bilag. 
 
Den opmærksomme lytter bemærkede navnet Idrættens Analyse Institut i den 
foregående sætning. Idrættens Analyse Institut også kaldet IDAN gennemgik sidste år 
ved denne tid deres rapport, med undersøgelsen af tennissporten i Danmark. Heri 
pegede man på en række forskellige forhold, som Forbund, Union og klub kunne arbejde 
med, for at opnå bedre resultater. Vi har i JTU og DTF arbejdet med rapporten og er 
kommet frem til nogle konkrete løsninger, som vi mener, kan udvikle tennissporten og 
dens klubber. 
 
Organisationen har som tidligere nævnt indgået en aftale med Klubmodul, som kan 
betyde en markant nemmere administration for klubledere og en brugervenlighed for 
klubbens medlemmer. Klubmodul er en speciel EBD-løsning til tennisklubber man kan 
købe. Det er aftalt, at der skal laves en lang række ekstra moduler i samarbejde med 
organisationen. Bl.a. har man store forventninger til modulet makkerbørsen, som vil 
være at finde i paletten senere på året.  
 
Rapporten fortalte om nye livsvilkår og der blev gjort et nedslag i den såkaldte 
”Forældrefase”. På JTU’s klubmøder, hvor der i øvrigt bringes mange gode ideer og 
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forslag videre fra klub til klub, kan vi høre at der allerede bliver talt varmt om 
familierelaterede aktiviteter, samt effektive og fleksible tilbud. Derudover har vi en del 
gode tilbud på hylderne, som svarer på nogle af de udfordringer IDAN rapporten nævner, 
eksempelvis vores fokusering på turneringstennis, skoleprojekter, Play & Stay, samt en 
nyskabelse som kommer i dette kommende år: Play and Stay for voksne. Via en aftale 
med Danmarks Idræts Forbund har man fundet midler til at søsætte blandt andet dette 
spændende projekt for nye voksne motionister.  
 
I JTU har vi også forsøgt at skabe ”gode ideer”. I forbindelse med vores 10 års jubilæum 
sidste år, udskrev vi konkurrencen ”Initiativpuljen”. Mange klubber deltog med gode og 
spændende ideer – Tak for det. 2 klubber blev valgt ud og modtager her lidt senere i dag 
på generalforsamlingen en check på 10.000 kroner, samt et udviklingsforløb med 
konsulent Michael Grube Andersen.  
 
En anden satsning i årets løb, som vi på klubmøderne lytter os til har virket, er vores 
fokus på kommunikation. Den ny hjemmeside er stadig en flot og aktiv platform, og 
vores mand i marken Lars er ferm til at sende gode tilbud og påmindelser om vore 
aktiviteter ud til klubbestyrelsesmedlemmer og andre kontaktpersoner i klubberne.  
 
Hvis man lige skal nævne en sidste ting, som vi har forhåbninger om at søsætte i 2011 
på baggrund af vores behandling af IDAN rapporten, er vores nye motionist-turnering. 
Det er en intern klubturnering efter Davis Cup princippet, hvor voksne nybegyndere og 
letøvede kan spille mod hinanden. Det er på tværs af alder og køn og klubvinder-holdet 
inviteres efterfølgende til et regionalt stævne. Det er vores håb at de fleste jyske klubber 
har lyst til at tilmelde deres klub til vores ny motionist-turnering.   
 
Her til sidst vil jeg lige kort vende blikket mod vore kerneydelser. I turneringsafdelingen 
hvor John er kommet igennem første år som formand, har man nye spændende tanker 
omkring organiseringen og udviklingen af vores holdturnering. Det er både på junior- og 
seniorsiden man gør sig tanker, men det bliver nok primært på juniorsiden man kommer 
til at mærke det her i kommende sæson.  
 
I vores ungdomsudvalg har Søren siddet ved roret i 2 år og har fået banket et nyt og rost 
unionstræningsprogram på benene. I kommende år kommer der nye kræfter på posten, 
samt en markant udvidelse i udvalget, da hele 3 medlemmer i fremtiden skal have jysk 
ungdomsarbejde under neglene.  
 
Peter har endnu engang haft et rekord stort antal spillere igennem vores JM turneringer. 
Det er glædeligt, men også lidt overraskende hvor stor interesse JM har haft det 
forgange år. Det er kommet helt bag på os og det har betydet at vi fremover skal have 
flere hænder til at løfte opgaven. 
       
I afdelingen for bredde og klubudvikling har Lene, som også gør en helt uvurderlig 
indsats på vores JTU sekretariat, haft gang i mange nye spændende aktiviteter.  
 
Endeligt skal lige de sidste bestyrelsesmedlemmer nævnes: Henning, som står for 
regnskab og budgetopfølgning etc. samt Morten, som er manden bag den intensive 
kommunikationssatsning, samt det interne arbejde med JTU’s målsætning og visioner, 
som vi i 2010 så småt har taget lidt hul på. 
 
Jeg vil opfordre til man læser de enkelte beretninger igennem, hvis man ønsker at vide 
mere. 
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Afslutningsvis vil jeg lige runde det forslag til vedtægtsændring, som kommer på 
dagsordenen senere i dag. Det er i forbindelse med den føromtalte aftale med Danmarks 
Idræts Forbund, at man har ønsket at give mulighed for nye mindre klubber under 75 
medlemmer, at komme ind i organisationen på et såkaldt B-medlemskab. Håbet er at 
dette tilbud til nye mindre klubber ville kunne give grobund for at flere af de jyske 
klubber finder vej til vores organisation og dermed at der fx på turneringsområdet, vil 
være en tættere afstand mellem de deltagende klubber. Det er endnu ikke helt besluttet 
hvilke tilbud JTU vil tilbyde de nye klubber, men dette vil blive meldt ud snarest såfremt 
forslaget godkendes her på generalforsamlingen.   
  
Men et kik ind i krystalkuglen vil jeg forudsige en lys fremtid for jysk tennis. Et super 
godt år til Caroline, som uden tvivl vil smitte af på vore jyske klubber. Vi forventer ikke 
en masse nye klubber i JTU, men vi håber på at Caroline vil kunne hjælpe til med at få 
fyldt vore jyske klubber op – fyldt op til den størrelse som baneantal og aktiviteter giver 
mulighed for. Udfordringer har vi også et par stykker af. Vi skal have hjulpet vore jyske 
klubber til at knække frivillig-problematikken. I skal have medlemmerne integreret i 
klubberne, ved at få lavet et interessant miljø for medlemmerne, men også de frivillige 
ledere – det kunne være uddannelse og særlige tilbud. I og vi skal skabe nye 
aktivitetstilbud i klubberne. En god ide på falderebet mener vi kunne være: Lad 
”konkurrencen og kampen” få en central rolle i tennisaktiviteterne i klubben. Brug flere 
penge på klubben og aktiviteterne – og kræv et større beløb ind fra brugerne.  
 
Tak for opmærksomheden. Tak til Lars og bestyrelsen, tak til jer frivillige ledere i de 
jyske tennisklubber der investerer jeres dyrebare fritid i vores allesammens sport - 
tennis. 
 
Tak for det.” 
 

 
 
Poul Erik Pedersen: Spurgte om der var kommentarer umiddelbart til 
bestyrelsens beretning – ingen kommentarer fra forsamlingen 
indledningsvist. Dernæst videre med udvalgenes beretninger.  
 
Kommentarer til turneringsudvalgets beretning: 

  
Carsten Billund, Fredericia: Stor ros for tidlig udmelding fra JTU i forhold til 
terminer til dette års holdturnering. Har tidligere argumenteret for 
vigtigheden af at terminer fastholdes og kampe ikke bare kan flyttes rundt, 
derfor vigtigt med denne tidlige udmelding. Appel til at datoer overholdes. 
Har JTU overvejet noget i denne retning?  
 
John Sloth, JTU: Ja, HT-udvalget har debatteret dette og har valgt ikke at 
lave en masse sanktioner i forhold til dette, da man appellerer til at aftaler 
laves i mindelighed. Problemet har ikke været stort set i forhold til 
protestsager, tvister der er kommet til HT-udvalgets kendskab, etc..  
 
Peter Sonnichsen, JTU: Udvalget forventer at justere vedtægter en anelse, 
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således at der ikke er tvivl om at kampe skal spilles på terminer, og at 
eventuelle flytninger alene kan skyldes ekstraordinære hændelser. 
 
Carsten Billund, Fredericia: Hvad med JM terminer udendørs. Jeg har før 
problematiseret at en påtænkt termin den 3/6 er en normal arbejds- og 
skoledag for mange. Derudover vil jeg gerne høre status på tanker om at 
afvikle JM udendørs centralt i stedet for regionalt forskellige steder?  
 
Peter Sonnichsen, JTU: Den 3/6 vil ikke blive brugt som termin til JM, men 
endelige datoer meldes ud meget snart. De første 2 weekends i juni er 
forbeholdt unionsmesterskaber. Derudover går udvalgets tanker i retning af 
at ”fordele” JM Udendørs til forskellige klubber rundt om i Jylland, da man 
indendørs er låst på bestemte klubber i forhold til halmuligheder. I den 
forbindelse en opfordring til at klubber, der ønsker værtskab for JM 
Udendørs kan sende en mail til Peter Sonnichsen.  
 
Carsten Billund, Fredericia: Fint svar, det lyder rigtig godt. Klubben har haft 
JM for de ældste junior piger samt senior damer, hvilket har medført stor 
opmærksomhed lokalt, god reklame for klubben, tilskud fra kommunen og 
idrætssamvirket, etc.. Med andre ord – utrolig stor betydning for klubben. 
Fredericia vil gerne søge om de ældste piger og senior damer igen i 2011.  
 
John Sloth, JTU: Kommentar omkring overvejelser på juniorområdet og 
ønsket om at der tilbydes junior stævner både med Play&Stay bolde samt 
klassiske bolde som supplement til holdturneringen. Endags stævner kan 
forhåbentlig få flere juniorer og klubber aktiveret, så JTU håber klubberne vil 
være med til at løfte denne opgave som værter for stævner henover året. 
JTU vil melde oplagte stævneterminer ud indenfor de kommende uger.  
 
Michael Grube Andersen, DTF: En appel om at man endeligt husker at holde 
fast i Play&Stay stævnerne, da de er vitale for hele vækstgrundlaget i dansk 
juniortennis, derudover vigtige for talentudvikling. Derudover en kommentar 
omkring vigtigheden af at klubber tilbyder deres medlemmer fælles 
tennisoplevelser, fx i form af Davis Cup arrangement hvor Skovbakken og 
Ribe var meget synlige. Dette blot til inspiration for klubberne.  
 
Niels Emery, Aalborg TK: Et ønske til HT-udvalget om at man i forbindelse 
med planlægning skeler til hvor mange hjemmekampe de enkelte klubber 
har på samme termin.  
 
Kommentarer til veteranudvalgets beretning – ingen kommentarer 

 

Kommentarer til breddeudvalgets beretning – ingen kommentarer 
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Kommentarer til ungdomsudvalgets beretning:  

 
Michael Grube Andersen, DTF: Vigtigt man fokuserer på talentudvikling og 
talentarbejde i Vestdanmark. Har JTU gjort sig nogen tanker omkring et 
formaliseret samarbejde med FTU i forhold til DTF?  
 
Søren N. Rasmussen, JTU: JTU har bestemt gjort sig en masse tanker 
omkring talentarbejde og har jo allerede prioriteret dette kraftigt i 
forbindelse med ansættelse af unionstræner Mark Frøslev. JTU er positive 
overfor samarbejde med FTU og DTF i forhold til talentarbejde, da der p.t. 
også er fuldt fokus på juniorarbejdet i JTU. JTU har nyligt sammensat et 
ungdomsudvalg, der har dette som et oplagt fokusområde i nær fremtid.  
 
John Sloth, JTU: Intentionen med de ekstra stævner er netop også at sikre 
en god fødekæde til gruppen af talentfulde juniorer, der får mere lyst til at 
prøve sig selv af i officielle turneringer. 
 
Carsten Billund, Fredericia: Vil man fastholde holdturneringen for juniorer? 
 
John Sloth, JTU: Ja, stævner vil være et supplement, så man fastholder 
juniorholdturneringen både på Jyllandsserie- og Regionsrække niveau.  
 
Troels Klausen, Silkeborg: Er der planer om at lave en U10 række i 
holdturneringen netop for at understøtte det gode Play&Stay koncept. 
 
John Sloth, JTU: Ja, der laves en U10 regionsrække.  
 
Michael Grube Andersen, DTF: I FTU regi havde man stor succes med at 
udfordre de østdanske hold i U10 divisionsrækken, hvor man således mødte 
hold fra Sjælland. I FTU regi spillede man intern FTU turnering om fredagen, 
mens der søndag blev spillet i den nationale landsdækkende U10 
divisionsrække. En opfordring til at man tænker i holdfællesskaber for 
eventuelt at kunne realisere dette.  
 
Peter Sonnichsen, JTU: Der har været følere ude ved nogle klubber i 2010, 
hvor interessen for landsdækkende U10 deltagelse ikke var stor, måske det 
er forandret i 2011.  
 
Kommentarer til holdturneringsudvalgets beretning – ingen 

kommentarer.  

 
Poul Erik Pedersen: Nogle afsluttende kommentarer?  
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Sam Eyde, Ry: Stor ros til bestyrelsen og DTF for at have forhandlet en 
aftale på plads med Klubmodul, som kan være med til at gøre arbejdet 
lettere for de frivillige ledere i landets klubber.  
 
Peter Leth Andresen, JTU: Orienterede kort om aftalen, der helt aktuelt er 
blevet sendt ud til klubberne d.d.. Der er ikke forhandlet de store faste 
rabatter på plads, men aftalen giver en fordelagtig introduktion, derudover 
en mulighed for at DTF og unioner kan få udviklet gode nichetilbud til 
tennisklubberne i DTF regi – det kunne fx være en makkerbørs.  
 
Poul Erik Pedersen: Da der tilsyneladende ikke er flere kommentarer vil jeg 
hermed tage beretninger til efterretning og afslutte dette punkt.  
 

Ad. 3 & 5  Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt 

godkendelse af indeværende års budget 

 
 Henning Damsgaard, JTU, gennemgik det udsendte regnskab og budget i 

hovedtal, med kommentarer til enkelte poster.  
 
Poul Erik Pedersen: Konstaterede at han havde set et revideret og 
underskrevet regnskab. Kommentarer til regnskab og budget?  

  
 Henning Damsgaard, JTU: Der er grund til at knytte nogle enkelte 

kommentarer til vores balance, som viser en formue på ca. 1 million. Der er 
2 hovedfaktorer som kan få stor indflydelse på JTU´s fremtidige drift og 
balance. DIF´s driftstilskud til aktivitetskonsulenten – vil det fortsætte 
uændret? Sekretariatet kører p.t. med et lavt blus rent lønmæssigt, da det 
løses via stort frivillig indsats fra Lene Steffensen i bestyrelsen – kan den 
model fortsætte?  

  
 Peter Leth Andresen, JTU: Der blev på generalforsamlingen i 2010 opfordret 

til at JTU lader pengene arbejde, således har man allerede taget tilløb til at 
investere og satse i enkelte områder og projekter. Som det fremgår af 
budget vil 2011 også blive et år, hvor noget af formuen får lov at arbejde.  

  
 Ann Hansen, HEI: I relation til bankkrak – er midler placeret forskellige 

steder?  
  

Henning Damsgaard, JTU: Ja, de er placeret i flere forskellige 
pengeinstitutter.  
 
Poul Erik Pedersen: Regnskab er hermed godkendt.  
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Henning Damsgaard, JTU: Kort gennemgang af budget, der tager afsæt i en 
mindre regulering af kontingent på 2 % stigning. Bestyrelsen foreslår 
kontingent som følgende: 
 
Klubberne betaler til JTU kr. 14,30 pr. medlem for de første 100 
medlemmer og kr. 23,50 for yderligere medlemmer. 
Klubberne betaler til DTF kr. 43,50 pr. medlem for de første 100 
medlemmer og kr. 59,00 for yderligere medlemmer. 
 
Skulle DTF´s generalforsamling beslutte at ændre klubbernes kontingent, 
bemyndiges bestyrelsen til at ændre satserne for klubbernes kontingent til 
DTF med den sats pr. medlem, der vedtages på DTFs generalforsamling. 
 
Poul Erik Pedersen: Ingen yderligere kommentarer? Dermed er budget og 
kontingent vedtaget og godkendt.  
 
 

Ad. 4 Eventuelt indkomne forslag 

 
Poul Erik Pedersen: Forslag til justering af vedtægter udsendt af JTU´s 
bestyrelse sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen blev kort 
motiveret.2  Forslaget skal vedtages med 2/3 flertal af generalforsamlingen.  
 
Sofus Riishede, AGF: Hvad har JTU tænkt sig at gøre i forhold til 
eksponering af denne nye mulighed for mindre klubber? 
 
Peter Leth Andresen, JTU: Der er ingen strategi for dette endnu, men man 
har overvejet flere muligheder. Vi skal naturligvis lave en offensiv i 
forlængelse af dette. DTF har udvalgt nogle ”produkter” som indgår i B-
medlemskab, JTU vil ligeledes udvælge nogle oplagte tilbud til de potentielle 
klubber. JTU overvejer direkte henvendelse via mail/telefon til potentielle 
klubber. 
 
Carsten Billund, Fredericia: Det er fint med en offensiv overfor mindre 
klubber i forlængelse af dette, men for at kunne stemme om det skal vi 
næsten vide hvilke tilbud der indgår i B-pakken. Hvad er begrundelsen for 
at B-medlemmer får begrænset stemmeret?  
 
Peter Leth Andresen, JTU: Begrundelsen for begrænset stemmeret er med 
afsæt i et begrænset medlemskab. De konkrete tilbud der er udvalgt af DTF 
handler om medlemsrekruttering, indledende trænerkurser, etc.. JTU 

                                                   
2 Der henvises til særskilt bilag. Bilag 2 – forslag fra JTU´s bestyrelse om ændring af vedtægter (side 16 og 17) 
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overvejer hvilke tilbud vi skal tilbyde, så det passer bedst ind i forhold til de 
mindre klubber.  
 
Poul Erik Pedersen: Med skelen til de nuværende vedtægter er der faktisk 
ikke tale om den store ændring og kommentarer taget i betragtning vil jeg 
tillade mig at spørge om nogen stemmer imod forslaget?  
 
Poul Erik Pedersen: Da der ikke er nogen stemmer imod er forslaget 
enstemmigt vedtaget.  
 
 

Ad. 6 Valg af formand 

 
Peter Leth Andresen, Skanderborg, valgt for 2009-10. Bestyrelsen foreslår 
genvalg. Genvalgt for perioden 2011-12 
 

 
Ad. 7 Valg af kasserer 

 
Henning Damsgaard, Hasle, er valgt for 2010-11.   
 

 
Ad. 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 
Søren Rasmussen, Viborg, er valgt for 2009-10. Er ikke villig til genvalg. 
 
Lene Steffensen, Nørresundby, er valgt for 2009-10. Er villig til genvalg. 
Genvalgt for perioden 2011-12.  
 
Peter Sonnichsen, Kolding, er valgt for perioden 2010-11. 
 
John Sloth, Hammel, er valgt for perioden 2010-11. 
 
Peter Leth Andresen, JTU: Bestyrelsen foreslår Jette Jørgensen, Randers, til 
den ledige post i bestyrelsen. Motiverede kort indstilling af Jette Jørgensen. 
 
Jette Jørgensen, Randers: Er klar til at tage fat på arbejdet med 
talentarbejde og udvikling af elitespillere i det vestdanske. Glæder mig til 
samarbejdet i det nyetablerede ungdomsudvalg.   
 
Jette Jørgensen, Randers, valgt for perioden 2011-12.  
 
Peter Leth Andresen: Ved en fejl har vi ikke fået noteret i indkaldelsen at 
Morten Riisgaard-Dam er kommet ind i bestyrelsen i årets løb med ansvar 
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for kommunikationsområdet. Morten er in absentia villig til valg for perioden 
2011-12.  
 
Morten Riisgaard-Dam, Skanderborg, valgt for perioden 2011-12.  
 
 

Ad. 9 Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

 
 Bjarne Aaen, Hadsten, og Poul Erik Pedersen, Aars, blev valgt som 

revisorer, mens Søren Normann Rasmussen, Viborg, blev valgt som 
revisorsuppleant. 

 
 
Ad. 10 Eventuelt 

 
 Peter Leth Andresen, JTU: I 2010 udbød JTU mulighed for at jyske klubber 

kunne søge JTU´s Initiativpris. Rigtig mange klubber sendte gode forslag, 
men JTU´s bestyrelse valgte 2 ud som vindere af både prisen og den 
medfølgende check på kr. 10.000 til hver klub. JTU har valgt at checken 
formelt vil blive overdraget i klubben (gerne i forbindelse med en event der 
relaterer til projektet) af en repræsentant fra JTU´s bestyrelse eller 
konsulent Lars Elkjær.  

 
 Men de heldige og dygtige vindere af Initiativpuljen er henholdsvis AGF og 

Tennis Team Nord. Dermed vil jeg gerne give ordet til AGF i første omgang. 
 

Allan Arentoft, AGF: Som formand for klubben er jeg meget stolt over at 
AGF tennis modtager denne pris. I vores bestyrelse har vi haft en primus 
motor på projektbeskrivelsen, hvorfor jeg vil give ordet til Sofus Riishede. 
 
Sofus Riishede, AGF: Endnu engang tak for udvælgelsen. AGF fremlagde 
herefter i korte træk projektet, der går ud på at skabe aktiviteter med afsæt 
i familien. Således aktiviteter hvor hele familien kan være aktiveret, 
aktiviteter i samarbejde med andre idrætsgrene (fodbold samt løb) samt et 
samarbejde med en kok i forhold til sund aftensmad som afslutning på 
aktiviteten. Med andre ord bliver det helt overordnede mål at aktivere 
familier og give mulighed for den moderne familie kan koble motion med 
fælles familieaktivitet og sund mad.  
Mit bud for fremtiden - hvad tror vi så på i AGF Tennis? Ildsjæle er en 
uddøende race, derfor er det nødvendigt om klubberne begynder at tænke i 
ansatte aktivitetsfolk og ikke kun ansatte trænere. Aktivitetskoordinatorer 
der går igen i forhold til andre funktioner i klubben og dermed bliver en 
gennemgående nøgleperson i klubben – banemand, træner, aktivitets 
koordinator, etc.. Med afsæt i oplevede erfaringer fra Belgien vil det virkelig 
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styrke aktiviteter og mulighed for fastholdelse af medlemmer i den enkelte 
klub.  
 
Peter Leth Andresen, JTU: Tak for indlæg, tillykke med prisen. Et flot projekt 
der bliver spændende at følge.  
 
Michael Grube Andersen, DTF: I forbindelse med prisen er man i klubben i 
gang med et klubudviklingsforløb i AGF. Michael fremlagde i overskrift hvad 
man indtil videre har sat fokus på.  
 
Sofus Riishede, AGF: Det er nemlig helt korrekt at vi som klub samtidigt 
vinder et klubudviklingsforløb via Michael. Det fremlagte fra Michael er 
faktisk nået på et 2 timers møde, så det er spændende at være med i 
fortsættelsen af dette arbejde.  
 
Peter Leth Andresen, JTU: Den anden vinder af JTU´s Initiativpris er Tennis 
Team Nord, der desværre af arbejdsmæssige årsager er blevet forhindret 
d.d., men Michael Grube Andersen vil fremlægge projektet. 
 
Michael Grube Andersen, DTF: Projektets afsæt er at genskabe elitetennis i 
Nordjylland. Projektet er et samarbejde mellem 4 klubber i Hjørring 
Kommune. Målet er at etablere fælles træning i området, sikre udvikling af 
spillere, uddannelse af trænere, etc..  
 
Peter Leth Andresen, JTU: Tak for orienteringen, vi skal nu til en anden pris, 
ordet gives derfor til Peter Sonnichsen. 
 
Peter Sonnichsen, JTU: Dette drejer sig om kåring af årets ungdomsklub i 
JTU-regi. Prisen uddeles efter udregning med afsæt i en række faktorer, der 
blandt andet tager højde for klubbernes medlemstal. Vinderen findes via 
resultater i de jyske mesterskaber. Dette års vinder er Nørresundby 
Tennisklub – tillykke til Nørresundby! 
 
Lars Jankowski, Nørresundby Tennis: Tak for prisen, det kom som en 
overraskelse for os. Vi er glade for at have vist vejen i forhold til at arbejde 
med et mere åbent tilbud i forhold til klubbens træning, således laves åben 
træning for flere aldersgrupper på juniorsiden. Dette har været en succes i 
området. Klubben er gået fra 90 til 140 medlemmer og overvejer faktisk nu 
at lave en venteliste i klubben. Hermed en opfordring til at andre klubber 
tænker i samarbejde, åbne tilbud der kan bruges af naboklubber, etc..  
 
Peter Leth Andresen, JTU: Tak for indlægget! Hermed introduktion af JTU´s 
kommende samarbejdspartner og boldaftale-sponsor Cool Sport, HEAD, der 
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i dag er repræsenteret af Claus Ketterle og Jørn Harder. Jeg vil derfor give 
ordet til Claus Ketterle.  
 
Claus Ketterle, Cool Sport: Tak for det. Dernæst en præsentation af 
tankerne omkring håndtering af boldaftalen fremadrettet. Klubberne vil høre 
en del mere efter den 1. april, hvor det nye samarbejde formelt træder i 
kraft.  
 
Michael Grube Andersen, DTF: Bonusaftale på Play&Stay udstyr – bliver der 
også tale om det? 
 
Claus Ketterle, Cool Sport: Nej, udgangspunktet på dette udstyr er at 
avancen i forvejen er barberet ned, så derfor ingen bonus. Der vil kun være 
bonus ved køb af Head Silver bolden.  
 
Henning Damsgaard, JTU: Hvordan forholder man sig til en situation, hvor 
en klub har lavet en købs- og boldaftale og garanteret fx 100 dusin, men 
kun har aftaget 50 dusin ved årsskiftet?  
 
Claus Ketterle, Cool Sport: Vi har ikke tænkt konkret over denne situation, 
men vil naturligvis gå i dialog med klub og den lokale forhandler. Som 
udgangspunkt er det et anliggende mellem Cool Sport og den lokale klub i 
forhold til at aftage garanterede mængder.  
 
Poul Erik Pedersen: Hermed en opsamling. Flere gode ideer rundt om i de 
jyske klubber, en ny spændende boldaftale, flere nye tiltag via både DTF og 
JTU. Det lover godt. Er der flere kommentarer? 
 
Troels Klausen, Silkeborg: En kommentar omkring ”Henrik Klitvad”-sagen vil 
måske være naturligt, da mange sikkert tænker over denne sag og kun kan 
danne sig et billede af det skrevne via hjemmesider, fora, etc.. 
Grundlæggende finder jeg der gøres et rigtigt godt stykke arbejde i både 
JTU og DTF, således også formanden i både JTU og DTF. Set udefra 
forekommer det mere som om man ikke har den rette direktør til at lede 
butikken, at man måske ikke bør have alle unionsformænd siddende 
automatisk i DTF´s bestyrelse, etc.. Men jeg vil gerne høre mere om sagen, 
da vi har begge parter tilstede. Man kunne måske frygte at det bliver et 
sjællandsk kup hvis Henrik Klitvad fortsætter og de resterende folkevalgte 
må forlade bestyrelsen. Men jeg har drøftet sagen med flere jyske kræfter 
og er meget positiv i forhold til at Jylland kan stille med flere kompetente 
kandidater, hvis der skulle blive behov for dette. Men det vil være med 
denne holdning jeg tager til forbundets generalforsamling.  
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Poul Erik Pedersen: Opfordrede til at man naturligvis møder op i Roskilde til 
DTF´s generalforsamling den 19/3, da begge parter som udgangspunkt har 
ønsket at sagen ikke drøftes på JTU´s generalforsamling.  
 
Peter Leth Andresen, JTU: Det er korrekt, sagen bør drøftes den 19/3. Som 
sagen er nu fastholder jeg mit mistillidsvotum til Henrik Klitvad, men der 
pågår forhandlinger som måske kan løse sagen inden forbundets 
generalforsamling. Derfor ikke yderligere kommentarer. 
 
Henrik Klitvad, DTF: Jeg bakker fuldt ud op om ønsket og opfordringen til at 
sagen drøftes den 19/3 og ikke på JTU´s generalforsamling.  
 
Sofus Riishede, AGF: Opbakning til Troels Klausens indlæg om at vi skal 
sikre at bestyrelsen ikke havner på sjællandske hænder alene. Det kan vi 
vel godt tage nogen forholdsregler i forhold til? Tror I (red. Peter Leth 
Andresen og Henrik Klitvad) at dette vil ske?  
 
Peter Leth Andresen, JTU: Der forhandles som sagt lige p.t. på at finde en 
løsning inden generalforsamlingen, så derfor har jeg ingen konkrete 
kommentarer. Dog vil jeg gerne fastslå at unionsformændene jo fortsat vil 
sidde i bestyrelsen – der vil fortsat være fokus på at sikre en jysk 
repræsentation i bestyrelsen.  
 
Henrik Klitvad, DTF: Jeg er fuldstændig enig med Peter Andresen i at vi skal 
sikre en jysk repræsentation i DTF´s bestyrelse. Intentionen vil altid være at 
sikre at det er hele Danmarks bestyrelse og jeg kan derfor kun støtte ønsket 
om jysk repræsentation.  
 
Ann Hansen, HEI: Hvor mange klubber er der egentlig på Sjælland, altså i 
SLTU? 
 
Peter Leth Andresen, JTU: Har ikke det præcise tal (red. ca. 110 klubber).  
 
Sofus Riishede, AGF: Hvad kan der ske på DTF´s generalforsamling? Kan 
der foretages et regulært ”kup”? 
 
Henrik Klitvad og Peter Andresen, DTF og JTU: Der kan maksimalt blive tale 
om udskiftning af 4 pladser, da de 4 unionsformænd sidder som fødte 
medlemmer.  
 
Troels Klausen, Silkeborg: Det lyder godt, der arbejdes på en løsning til 
gavn for dansk tennis. Jeg kan kun støtte at de jyske klubber møder op til 
forbundets generalforsamling for dermed at sikre en stor jysk stemme og 
man dermed kan danne sig sit eget indtryk af denne sag.  
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Sofus Riishede, AGF: Kan det tænkes at du (red. Troels Klausen) er en 
kandidat til DTF´s bestyrelse?  
 
Troels Klausen, Silkeborg: Nej, jeg er af forskellige årsager ikke en 
kandidat, men jeg har konkret snakket med flere jyske kræfter og personer, 
der er positive. Så vi kommer ikke til at stå uden jyske kandidater, hvis der 
bliver behov for at foreslå personer til DTF´s bestyrelse.  
 
Poul Erik Pedersen: Konklusionen er at der arbejdes på en løsning, hvilket 
lyder rigtig godt. Men endnu engang en opfordring til at man uanset møder 
op på DTF´s generalforsamling. Er der andre spørgsmål eller indlæg til 
debatten? …… Dermed giver jeg afslutningsvis ordet til Peter Leth Andresen 
 
Peter Leth Andresen, JTU: Hermed på falderebet vil vi fra JTU´s side gerne 
sige tak for godt samarbejde de seneste 2 år til Søren Normann Rasmussen. 
Tak for godt samarbejde! 
 
Søren Normann Rasmussen, JTU: Tak for ordene og selv tak for 
samarbejdet. Tak for gode diskussioner til bestyrelsen. Det har været 
spændende. Velkommen til Jette i bestyrelsen, jeg er sikker på det er et 
godt valg.  
 
Poul Erik Pedersen: Tak for i aften, tak for god ro og orden. Taget i 
betragtning af at det var min debut som dirigent, så synes jeg egentlig det 
gik meget godt ☺.  
 
Peter Leth Andresen, JTU: Slutteligt en tak til Poul Erik Pedersen for myndig 
ledelse af forsamlingen. Tak for i år – kom godt hjem.  
 
 

 
Den         /3 2011 Den         /3 2011 
 
 
 
_________________________________ ________________________________ 
 Poul Erik Pedersen, dirigent Peter Leth Andresen, formand 
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Bilag 1: Deltagerliste JTU Generalforsamling 2011 
 

 
AGF   Allan Arentoft 
AGF   Sofus Riishede 
Billund  Folmer Mikkelsen   
Esbjerg  René Lynge    
Esbjerg   Jens Leth   
Fredericia  Carsten Billund   
HEI   Karen Meyer 
HEI   Ann Hansen 
Kolding  Lasse Skov   
Nørresundby Lars Jankowski 
Randers  Jette Jørgensen 
Randers  Thomas Krogh Nielsen 
Ry  Sam Eyde 
Silkeborg  Troels Klausen   
Viborg  Christian Nissen   
Aars  Poul Erik Pedersen 
Århus 1900  John Nielsen 
Århus 1900  Kim Gråbæk 
Aalborg TK  Niels Emery 
 
JTU  Peter Andresen 
JTU  John Sloth 
JTU  Henning Damsgaard 
JTU  Peter Sonnichsen 
JTU   Søren Rasmussen 
JTU  Lene Steffensen 
JTU  Lars Elkjær 
 
Gæst – Cool Sport Claus Ketterle 
Gæst – Cool Sport  Jørn Harder 
 
DTF  Michael Grube Andersen 
DTF   Henrik Klitvad 
DTF   Torben R. Hocksdahl 
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Bilag 2: Forslag til ændring af vedtægter: 
 

Skanderborg d. 2/2 2011 

Forslag til ændringer af JTU’s vedtægter  

Baggrund for ændringsforslag: 

Dansk Idræts Forbund har inviteret flere store danske idrætsforbund, herunder Dansk Tennis 
Forbund til at indgå aftale omkring DIF Udviklingspulje. I forbindelse med 
aftaleforhandlingerne med DIF, er DTF’s bestyrelsen, med bl.a. deltagelse af JTU’s formand, 
blevet enige om at lave et B-medlemskab for tennisklubber, som endnu ikke er medlem af en 
af de danske tennisunioner. I første omgang er der således kun tale om, at nye klubber kan 
tegne dette begrænsede medlemskab. I løbet af de kommende 2 år vil DTF’s bestyrelse, samt 
de øvrige aktører i Dansk Tennis arbejde videre med udvikling af kontingentstrukturen. 

Yderligere oplysninger omkring B-medlemskabet, herunder hvilke tilbud B-medlemmer kan 
benytte, samt prisen for medlemskabet følger senere, såfremt både JTU’s generalforsamling, 
såvel som de øvrige unioners generalforsamlinger, samt DTF’s generalforsamling tilslutter sig 
forslaget ved at godkende vedtægtsændringer på de respektive generalforsamlinger. 

Alle ændringer er skrevet med fed og understreget. 

Nuværende §3 

Som medlem kan optages enhver klub i Jylland, der har tennis på sit program og har mindst 
10 medlemmer. 

En klub, der ønsker at blive optaget som medlem af unionen, må til JTU’s sekretariat 
indsende en ansøgning bilagt klubbens love stilet til formanden for JTU. 

Unionsbestyrelsen træffer afgørelse om optagelse. Hvis bestyrelsen afslår anmodningen om 
optagelse, kan klubben få afgørelsen prøvet på førstkommende ordinære generalforsamling 

Optagelse kan ske på et hvilket som helst tidspunkt, men regnes fra begyndelsen af det 
kalenderår, i hvilket optagelsen er sket. 

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til unionens formand ved JTU’s sekretariat inden 
den 31. december og har virkning pr. 1. januar i året efter udmeldelsen. 
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Foreslås ændres til… 

Som medlem kan optages enhver klub i Jylland, der har tennis på sit program og har mindst 
10 medlemmer. 

En klub, der ønsker at blive optaget som medlem af unionen, må til JTU’s sekretariat 
indsende en ansøgning bilagt klubbens love stilet til formanden for JTU. 

En klub med indtil 75 medlemmer kan anmode om begrænset medlemskab, hvis 
klubben ikke har været medlem de seneste 3 år. 

Hvis klubbens medlemstal efter indmeldelsen overstiger 75 medlemmer, kan begrænset 
medlemskab bevares indtil udgangen af det efterfølgende år efter indberetningen af 
medlemstal. Herefter overgår klubben til fuldt medlemskab.  

Bestyrelsen fastsætter regler for adgangen til deltagelse i aktiviteter for klubber med 
begrænset medlemskab.  

Unionsbestyrelsen træffer afgørelse om optagelse. Hvis bestyrelsen afslår anmodningen om 
optagelse, kan klubben få afgørelsen prøvet på førstkommende ordinære generalforsamling 

Optagelse kan ske på et hvilket som helst tidspunkt, men regnes fra begyndelsen af det 
kalenderår, i hvilket optagelsen er sket. 

Udmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til unionens formand ved JTU’s sekretariat inden 
den 31. december og har virkning pr. 1. januar i året efter udmeldelsen. 

_____________________________________________________ 

Nuværende §6 e. 
Stemmeret, der kun kan udøves ved personligt fremmøde, har 

1. Fremmødte JTU-klubber med hver en stemme for hver påbegyndt 100 medlemmer, 
dog højst 5 stemmer pr. klub. En klub, der står i restance, har ikke stemmeret. 

2. Hvert bestyrelsesmedlem med en stemme. 

 Foreslås ændres til… 
Stemmeret, der kun kan udøves ved personligt fremmøde, har 

1. Fremmødte JTU-klubber med hver 2 stemmer for hver påbegyndt 100 medlemmer, 
dog højst 10 stemmer pr. klub. En klub, der står i restance, har ikke stemmeret. 

2. Fremmødte JTU-klubber med begrænset medlemskab med hver 1 stemme for 
hver påbegyndt 100 medlemmer. En klub, der står i restance, har ikke 
stemmeret. 

3. Hvert JTU bestyrelsesmedlem med 2 stemmer. 
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Antallet af stemmer opgøres efter den sidst tilgængelige opgørelse fra DIF. 

_________________________________________________________________________  

Med venlig hilsen Bestyrelsen i JTU.  


