
   
 

   

Orienteringspunkter fra bestyrelsesmøde i JTU – tirsdag den 29. 
januar 2019 
 
Deltagere:  
Fra bestyrelsen: Hans-Martin Brøndum, Charlotte Wejs, Benjamin Ejlersen, Erik-Jan Pedersen og Frits 
Rasmussen 
Fra sekretariatet: Camilla Petersen 
 
Ny sponsoraftale med HEAD. 
Bestyrelsen havde en drøftelse med repræsentanter fra HEAD, hvorefter aftalen godkendtes. HEAD tilbød 
samlet den bedste aftale. Det betyder fortsat støtte til JTU, omend den bliver lidt mindre end tidligere, hvilket 
er en økonomisk udfordring. Aftalen betyder også, at der fortsat spilles med HEAD-bolde i JTU's turneringer 
ligesom i DTF's.  
 
Træning af juniorer på højeste niveau i Jylland. 
Bestyrelsen havde en god og konstruktiv drøftelse med Simon Verner fra DTF om tilrettelæggelse af 
træningen af de bedste juniorer. JTU er indstillet på at fortsætte drøftelserne med DTF om at medvirke til, at 
vi kan få forøget træningstilbuddet til de allerbedste juniorer. Det er tanken, at det skal koordineres med 
træningen af de næstbedste. Det er en forudsætning for succes, at klubberne i Jylland bakker aktivt op om 
modellen.  
Drøftelsen skete på baggrund af en fælles erkendelse af, at udfordringerne med at få træningen til at fungere 
tilfredsstillende ikke er lykkedes på nogen af niveauerne i 2018. 
 
Nyt fra DTF. 
DTF foreslår på den kommende generalforsamling, at bestyrelsen udvides med et medlem. Det betyder, at 
der er skal vælges 6 medlemmer. Det vil blive meldt ud på forskellige platforme, at det er vigtigt, at de jyske 
klubber møder op for at være med til at vælge de 6 medlemmer. Fra bestyrelsens side vil vi arbejde for, at 
der kommer flere stemmer fra Jylland ind i DTF's bestyrelse. 
 
Ny struktur for holdturneringen ude 2019 
Med den nye holdstruktur har DTF overtaget hele seniorturneringen. DTF har orienteret herom til klubberne. 
Det betyder, at holdgebyrer i første omgang betales til DTF. Formanden for DTF har på møde med JTU i 
slutningen af 2018 tilkendegivet, at unionerne bliver holdt økonomisk skadesløse. JTU's bestyrelsen må med 
beklagelse konstatere, at der endnu ikke foreligger en aftale på, hvordan dette skal ske, hvilket medfører en 
uhensigtsmæssig økonomisk usikkerhed for 2019. 
 
Fleksibel holdturnering i Jylland. 
Den fleksible holdturnering, der har kørt i Nordjylland de sidste par år, fortsætter. Konceptet er, at et hold 
består af fire spillere, som spiller doubler. Konceptet vil blive tilbudt i resten af Jylland i én eller anden form. 
Hold øje med information fra JTU. 
 
 
 
 



   
 

   

 
 
Generalforsamling. 
Der er generalforsamling den 13. marts i Skanderborg. Da nogle af bestyrelsesmedlemmerne har valgt at 
stoppe i utide, skal der findes 3 nye medlemmer. På sidste års generalforsamling var valget af suppleanter 
gledet ud af dagsordenen, hvorfor der ikke blev valgt nogen. Der skal derfor også findes to suppleanter. 
Bestyrelsen opfordrer alle til at overveje at stille op til såvel bestyrelse som suppleanter. 
 


