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JTU GENERALFORSAMLING 2018 

REFERAT 
1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslog Jørgen Torpe Kann som dirigent. 

Der var ingen andre forslag. 

Jørgen Torpe Kann blev valgt til dirigent 

 

2. Beretning fra bestyrelsen og udvalg  

Formand Pia Ankersen præsenterer bestyrelsens beretning med fokus på aktiviteterne i 2017 samt den 

udarbejdede strategi for JTU. Der blev desuden redegjort for JTU's organisering.  

JM og holdturnering har som altid været et stort fokus over året. 

Herudover har det været aktiviteter for juniorspillere på breddeniveau. Skumtennis, spil og 

træningsdag og som noget nyt er der blevet genstartet regionstræning. 

Antallet af medlemmer i JTU forventes at være næsten uændret i 2017 i forhold til 2016. Antallet af 

juniorer er stabiliseret, seniorerne falder lidt og 60+ går frem. På juniorsiden er der nu næsten lige 

mange drenge og piger.  

JTU's strategi bygger på tre ben: 

• 12 Klubnetværk dækkende hele Jylland med henblik på at skabe flere aktiviteter og tilbud bredt 

• Fleksibel holdturnering i samarbejde med DGI, hvor det er muligt 

• Arbejdsdeling mellem DTF og JTU om juniortræning mv. således at JTU har fokus på bredde- og 

konkurrencespillere og DTF gennem talentcentre mv. har fokus på talent- og eliteniveau 

Etablering af klubnetværkene har været JTU’s udviklingsprojekt i 2017 og har fyldt en del på klubmøder 

i efteråret. JTU vil arbejde videre i 2018 med at udvikle disse i samarbejde med klubberne. Den 

grundlæggende ide er, at netværkene kan koordinere og udbyde aktiviteter såsom juniorstævner, 

motionstræf, Spil- og træningsdage, tilmeldinger til holdturneringer mv. Der er i budgettet for 2018 

afsat midler, som klubberne kan søge om, til understøttelse af aktiviteter i netværkene. 

Den fleksible holdturnering har ligeledes været et udviklingsområde for JTU. Specielt i Nord- og 

Østjylland har det været en succes med mange hold tilmeldt i såvel to- og firepersoners turneringen. 

Ved to personers turneringen har der været sendt hold på konkurrenceniveau til DTF CUP turneringen. 

Med henblik på at bedre niveaunivellering bør DTF sende motionsspillere til JTU’s turnering.  

JTU’s arbejde skal ses med baggrund i en forståelse af JTU’s økonomi og arbejdsdeling med DTF.  JTU 

klubberne betaler samlet set knap 1 mio. kr. i kontingent til JTU og DTF. JTU modtager lidt over 300.000 

kr. af dette kontingent mens de resterende cirka 650.000 kr. går til DTF. Udlodningsmidlerne fra Tips- 

og Lotto (offentligt tilskud) på cirka 4,5 mio. kr. tilfalder DTF.  

 

Spørgsmål til beretningen og drøftelse heraf: 
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• Den fleksible holdturnering 

En drøftelse af den fleksible holdturnering, hvor flere klubrepræsentanter tilkendegav 

opbakning til turneringen og specielt opbakning til JTU’s ambition om udbredelse til hele 

Jylland. Der var et spørgsmål omkring hvorvidt der er et dobbeltudbud mellem 

veterandoubleturneringen og den fleksible holdturnering.  

 

Det er noget JTU er opmærksom på at undgå.  

 

• Den nye holdstruktur 

Spørgsmål til baggrunden for og omkostningerne til den nye holdstruktur fra indesæson 2018. 

Der var nogen der undrede sig over, at holdturneringen ikke fortsat kunne ligge i JTU regi og 

fandt, at der ikke er meget prestige ved at spille i 5. division. 

Repræsentanterne for DTF's bestyrelse (Henrik Thorsøe og Henrik Maris) redegjorde for, at 

formålet med den nye holdstruktur er, at skabe kvalitet og ensartethed og dermed at få flere til 

at deltage i holdturneringen. At det fremover hedder division i alle rækker har til formål at gøre 

det lettere for klubberne at få presseomtale. Det har afsæt i en drøftelse på et politisk seminar, 

der blev afholdt for et par år siden, hvor 70 klubber deltog. De forsikrede endvidere om, at 

intentionen er, at det ikke vil blive dyrere for klubberne at deltage. 

 

• Trænerkurser 

Der var en del opfordringer til DTF om at tilbyde flere trænerkurser og især i det nord- og 

vestjyske, hvor man føler sig noget forsømt.  

DTF redegjorde for, at der er et særtilbud i år til jyske klubber om flere trænerkurser afholdt 

lokalt. Det er blot et spørgsmål om, at flere klubber går sammen, finder et tilstrækkeligt antal 

deltagere og aftaler afvikling med DTF. Der har desuden været udbudt trænerkurser i 

Nordjylland, men der var ikke nok tilmeldte. 

Repræsentanterne fra DTF's bestyrelsen tilkendegav, at der skal være balance i hele landet og 

at der som en del af det skal være trænerkurser i hele landet. Der opfordredes til at benytte sig 

af tilbuddet om lokale trænerkurser. 

 

• Klubnetværkene  

Der var generel opbakning til idéen med de lokale klubnetværk, samt muligheden for at få 

tilskud til aktiviteter. 

  

• Samarbejde mellem DTF og JTU samt samarbejde med DGI 

Der var en del opfordringer til at fremme samarbejdet mellem DTF og DGI til gavn for 

klubberne, så der bl.a. ikke udbydes parallelle tilbud. Der blev efterspurgt status på Bevæg dig 

for Livet (BDFL). Der modtages stadigvæk for mange ens tilbud fra de to organisationer og der 

ønskes en tidshorisont for hvornår BDFL projektet får effekt ude i klubberne. Det er også 

forvirrende, at noget kører i BDFL, noget i DTF/JTU og noget i DGI. Det skal være nemmere at 

være frivillig leder, ligesom også koordinering af DTF's og JTU's tilbud skal styrkes. Samarbejdet 

skal køre på en måde, så ildsjæle ikke bliver brændt ud og lukket ude. 

Flere repræsentanter påpegede at DGI organisationen ikke er stærk i Vest og Nordjylland, 

hvilket betyder manglende aktivitetsudbud og understøttelse af det frivillige arbejde. Det 

opleves som en frustration, at det ikke er muligt at få tilstrækkelig hjælp og støtte til 
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udviklingen af tennis fra organisationer. Der efterspørges derfor en bedre udnyttelse 

af ressourcerne og herunder også en reel tilstedeværelse fra DTF/JTU og DGI også i Nord- og 

Vestjylland.  

Repræsentanterne for DTF's bestyrelse oplyste, at samarbejdet med DGI skrider fremad, men at 

det er vanskeligt bl.a. grundet DGI's struktur med kredsene. Man er imidlertid enige om meget 

og kun på uddannelsesområdet står det lidt fast. Det er desuden intentionen, at en klub skal 

være medlem af begge organisationer, hvis man vil deltage i fælles tilbud. 

Der var en opfordring til, at man også i unionerne styrker det interne samarbejde - så Jylland 

skal slå Sjælland. Danmark skal slå Sverige osv.  

Man beklager Pia Ankersens fratræden på trods af de problemer, der har været, da Pia samtidig 

har bidraget med meget. 

 

• JTU bestyrelsespost i DTF 

Der blev spurgt til begrundelsen for ikke at lade en anden fra JTU's bestyrelse deltage i stedet 

for formanden samt om det er korrekt, at vedkommende ikke må drøfte dagsordenen til DTF's 

bestyrelsesmøder med baglandet. Nogle mente, at sammensætningen i DTF's bestyrelse er for 

sjællandsk. Man undrede sig desuden over aflyste og flyttede møder i bestyrelsen. 

Henrik Thorsøe tilkendegav, at han godt kunne se en idé i, at det ikke er formændene for 

unionerne, der har sæde i DTF, men at reglerne lige nu er sådan. Han ville gerne være med til at 

se på, om de skal ændres. Han bekræftede, at der er tavshedspligt om det, der bliver talt om 

bestyrelsen og som ikke kommer til referat. Han oplyste desuden, at det kun var et enkelt møde, 

der blev aflyst/flyttet 

 

Efter denne grundige drøftelse af bestyrelsens beretning kunne dirigenten konstatere, at beretningen 

kunne tages til efterretning. 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse jf.  

Henning Damsgaard fremlagde regnskab det reviderede regnskab.  

Generalforsamlingen godkendte regnskabet 

 

4. Fastsættelse af kontingent  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 

Punkterne 4. og 5. blev behandlet sammen 

 

5. Godkendelse af indeværende års budget  

Kasserer Henning Damsgaard fremlagde forslaget til budget for 2018. Der budgetteres med et 

underskud på knap 200.000,- kr., hvilket primært skyldes afsættelse af en pulje til understøttelse af 

netværkene og diverse aktiviteter samt aflønning af JTU-konsulenten. Der er også budgetteret med et 

fald i sponsorindtægter, da nogle af sponsorerne er gået over til DTF.  

Der blev blandt enkelte udtrykt bekymring for at fortsætte med et underskud i størrelsesordenen 

200.000,- kr., da kassebeholdningen dermed snart ville være opbrugt.  

Der blev endvidere spurgt ind til, om bestyrelsen agter at genbesætte JTU konsulentstillingen, der er 

blevet ledig i forbindelse med at nuværende stillingsindehaver har opsagt sin stilling. 
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Bestyrelsen oplyste, at man vil arbejde på at de løbende driftsudgifter inkl. udgift til 

sekretariats- og konsulentmæssig bistand ikke overstiger de årlige driftsindtægter. Den nærmere model 

herfor er ikke på plads endnu. Bestyrelsen finder samtidig, at det er hensigtsmæssigt at nedbringe 

egenkapitalen fra den nuværende ca. 1 mio.kr., men at disse midler primært skal gå til puljemidler til 

klubnetværksinitiativer og til ekstraordinere arrangementer i 2018. 

Et spørgsmål fra salen om, hvem – JTU eller DTF - der skal drive 2.-holdsturneringen/talentligaen, blev 

drøftet.  

JTU's repræsentant i udvalget, der arbejder med den ny holdstruktur, oplyste, at der endnu ikke er 

besluttet, men at det forventes aftalt på et af de kommende udvalgsmøder. 

Kontingent og budget blev herefter godkendt 

 

Hædersbevisninger: 

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

Lauritzen Sonnichsen prisen: 

Årets vinder er Aarhus 1900 

 

JTU Fortjenstsnåle: 

Lars Elkjær indstiller Torben Svejgaard fra Ry Tennisklub for hans gennemsigtighed i bestyrelsesarbejdet, 

blandt andet måden at indvie nye medlemmer på. 

Du kan læse indstillingen her: 

 

Lars Elkjær indstiller Hans Hørlyck fra Jels 

Hans indlevelse i klubben og fokus på det sociale klubliv. Hans’s motto er – man kommer rigtig langt med 

en gasgrill og et årshjul.  

Du kan læse indstillingen her: 

 

Årets Tennisklub 

Aalborg TK 

Årets Leder: 

Louise Aastrøm, Aarhus 1900. 

Du kan læse indstillingen her: 

JTU’s Æresnål 

Asbjørn Nordam, Skive 

Du kan læse indstillingen her: 

JTU’s Æresnål: 

Henning Damsgaard 

Du kan læse indstillingen her: 

 

6. Indkommende forslag:  

6.1. Vedtægtsændringer jf. oplæg fra Dronninglund Tennisklub. Der stiles forslag om ......Læs mere HER 
 

Vedtægtsændring blev drøftet og der blev fremsat et ændringsforslag: 

Torben%20Svejgaard%20-%20Ry%20Tennisklub.pdf
Hans%20Heorlyck,%20Jels%20tennis%20-%20aeresnaal.pdf
Aarets%20lederpris%20-%20JTU%20indstiller.pdf
Asbjeorn%20Nordam.pdf
Henning%20Damsgaard%20JTU%20-%20aeresnaal.pdf
http://jtu.dk/jtu/userfiles/upload/pia/VEDTAEGTSAENDRING_JTU_2018.pdf
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”Ved opløsning af unionen skal anvendelsen af unions formue besluttes på den 

opløsende generalforsamling. Formuen skal dog anvendes til fremme for tennissporten i Jylland 

som et alment nyttigt formål. 

Såfremt den opløsende generalforsamling ikke kan finde et formål med anvendelse af formuen 

tilfalder formuen medlemsklubberne af unionen i forhold til betalt kontingent de seneste 5 år. Det 

er kun medlemsklubber, der har betalt kontingent i året før opløsning, der er med i fordelingen. Er 

en klub blevet medlem i 5 års perioden, får man andel for det beløb, man har betalt i den periode, 

man har været medlem”.  
 

Ændringsforslaget blev sat til afstemning ved håndsoprækning. Ændringsforslaget blev vedtaget. 

 

6.2. Ugentlig Unionstræning for de bedste juniorspillere i Jylland. jf. oplæg fra Sicco Steenhuisen fra 

Randers Tennisklub. Læs mere HER 

Sicco redegjorde for sit forslag om at han ønsker at JTU varetager unionstræning for de bedste 

juniorer i Jylland en gang om ugen i udendørssæsonen. 

Henrik Thorsøe, DTF forklarer at det er noget som DTF skal arbejde med. Han nævner at han ikke 

ved hvor mange talentmiljøer der skal laves, men at han har sendt forslag til DTF. 

Han undrer sig over at Skovbakken har et talentmiljø som ikke inviterer andre klubber/spillere med.  

Pia Ankersen gjorde ligeledes opmærksom på den trappe med fordeling af ansvar for 

træningsopgaver, som blev vist under formandens beretning. 

Der er enighed om at der er behov for mere fællestræning og udvikling af talenter i Jylland og det 

er et ansvar som skal løftes. 

Forslaget fra  Sicco Steenhuisen/Randers blev sat til afstemning ved håndsoprækning. Der var flest 

stemmer imod forslaget. 

Forslaget var dermed ikke vedtaget. 

 

7. Valg af formand.  

Pia Vedel Ankersen har valgt at trække sig fra formandsposten et år før tid. Hans Martin Brøndum fra 

Erritsø tennisklub har udvist interesse for formandsposten.  

Hans Martin præsenterer sig og sin interesse i tennissporten. Han har været i helt store klubber, små 

klubber om mellemstore klubber. Han er obs på situationen i dansk tennis og vil gerne gøre sit for at 

der igen bliver fokus på at spille tennis. 

Der var ingen andre kandidater 

Hans Martin Brøndum valgtes til formand. 

 

 

 

8. Valg af kasserer.  

Nuværende kasserer Henning Damsgaard genopstiller ikke. Charlotte Wejs (nuværende JTU 

bestyrelsesmedlem) er interesseret i at stille op som kasserer.  
 

Der var ingen andre kandidater 

http://jtu.dk/jtu/userfiles/upload/pia/Traeningssamlinger.pdf
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Charlotte Wejs valgtes til kasserer 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

Følgende er på valg  

• Benjamin Ejlersen modtager genvalg 

• Frits Rasmussen modtager genvalg 
 

Som følge af Charlotte Wejs valg til kassererposten, skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem for 1 

år.  

Pelle Lindahl, Vejen Tennisklub er interesseret i en bestyrelsespost  
 

Der var ingen andre kandidater. 
 

Benjamin Ejlersen, Frits Rasmussen og Pelle Lindahl valgtes til bestyrelsen 

 

10. Valg af appeludvalg 

Poul Erik Pedersen er valgt for 2016-2019.  

Asbjørn Nordam. Han er valgt for 2017-2020 

Erik Segel er valgt for 2015-2018. Er indstillet på genvalg for 2018 - 2021 

Der var ikke andre kandidater 

Erik Segel genvælges for 2018 – 2021 

 

11. Valg af revisorer og en suppleant 

Bjarne Aaen og Henrik Aaen (modtager genvalg) 

Poul Henning Vietz som revisorsuppleant (modtager genvalg)  

Der var ikke andre kandidater 

De nævnte kandidater valgtes. 

 

12. Evt.  

Bestyrelsen i JTU sagde tak til Pia V. Ankersen for et fantastisk stor stykke arbejde i de forgangne 1½ år. 

 


