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DAGSORDEN OG REFERAT  

1. Valg af dirigent og referent  

Bestyrelsen foreslog Jørgen Torpe Kann som dirigent.  

Der var ingen andre forslag.  

Jørgen blev valgt med applaus.  

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed 

beslutningsdygtig.  
 

2. Beretning fra bestyrelsen og udvalg  

Formand Hans Martin Brøndum præsenterer bestyrelsens beretning og highlights ud fra den 

skriftlige beretning. 
 

Spørgsmål til beretningen og drøftelse heraf: 

David, Hørning: 

Spørger til juniortræningssamlingerne:  Er det sådan, at de store klubber holder det lidt for 

sig selv. Kan man forestille sig, at JTU laver noget, der minder om den gamle unionstræning?  

HM fortalte, at det er JTU’s hensigt. Der arbejdes med at gøre det på to niveauer, som det 

nogle gange kan blive nødvendigt at slå sammen. Der arbejdes på at lave ca. 3 samlinger om 

året. Der har også været tilbudt træning på niveau 3, men bortset fra i Nørresundby var der 

desværre ikke tilmeldte nok. 
 

Charlotte Wejs fortalte at der har været arbejdet på at etablere noget for niveau 1, som ikke 

blev tilstrækkelig åben. Samarbejdet med Skovbakken kom ikke rigtig til at fungere. 
 

Torben Svagaard, Ry: 

Sammenlægning mellem JTU og FTU, hvorfor er dette relevant? Det bliver der jo ikke kortere 

fra Skagen til Langeland. Hvad skulle formålet med en sammenlægning være?  

HM: Det er kun fordi det har været nævnt. Det er noget som kræver grundig overvejelse, da 

der er stor forskel på JTU og FTU økonomisk, geografisk mm. Stort er ikke altid godt, men 

skal være effektivt. Hvis det skulle ligges sammen vil det være relevant at lave noget 

kredssamarbejde. Det skal gøres op med fordele og ulemper.   
 

Mads Brix, Aalborg: 

Hvorfor taber vi økonomi på HT, når DTF kompenserer? 
 

Jørgen Nørgaard, Dronninglund:  

Der er ikke noget i det budget, der er sendt ud, der indikere, at vi kommer til at mangle 

penge.  
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HM: Det er korrekt, da det er indarbejdet, at vi får kompensation fra DTF. Men budgettet 

hænger alligevel ikke sammen. 
 

Jørgen Nørgaard, Dronninglund:  

Tiden er løbet fra den meget store struktur vi har i Jylland. Måske skal man overveje en mere 

decentraliseret struktur. Måske skal den ligne DGI’s, så vi kan få et bedre samarbejde med 

dem. Det vil bidrage til at opdatere vores nærhedsprincip. 
 

Torben Svejgaard, Ry:  

Mener JTU’s bestyrelse at DTF skal have færre penge? Det hænger ikke sammen med, at vi 

også ønsker at større elitearbejdet. 

HM: Det er jo ikke sikkert, at lagkagen har en bestemt størrelse. 
 

Asbjørn Nordam, Skive:  

Jeg har været med i så mange år, at jeg kan høre på mange af kommentarerne, at vi kører 

lidt i ring. Strukturen med, at vi skulle lave noget meget lokalt, kom til at gå hen over 

hovedet på os i Vestjylland. Det var først på GF sidste år, at man hørte noget om det. Det er 

svært at få noget i gang, hvis ikke der er nogen, der står for det. Det har dog været forsøgt at 

holde møde, men der var for få tilmeldte. Det kalder på en massiv indsats fra unionen eller 

DTF. Der skal noget op at stå i Vestjylland, og det kunne en pensionist måske tage sig af. 

Kan vi se, hvor meget mere kvindetennis vi har fået de sidste år efter opdeling i mænd og 

kvinder? Vi argumenterer for, at 2-mand holdturneringen er til for de mindre klubber, men 

det er svært at få nogen til at synes det relevant. Der er ikke noget socialt over det. De unge 

synes det er dødsygt. Han efterlyser noget meget konkret om, hvad man vil gøre, samt en 

status på, om initiativerne har hjulpet noget. Det er også vigtigt, at klubberne har nogle 

velkvalificerede trænere.  Det er væsentligt for at fastholde de spillere, vi rekrutterer. Hvor 

mange klubber i Jylland har ikke en træner? 
 

Peder Helmuth, Sønderborg: 

Mener at regionsmødet i Kolding var fantastisk, men deltagelse af både DGI og DTF/JTU. Han 

opfordrer til, at man i klubberne arbejder på at få gang i de etablerede netværk i stedet for 

at opfinde noget nyt. Koncepterne til at gøre noget, er der så rigeligt. 
 

Torben Svejgaard, Ry:  

De har et velfungerende netværk, men det kræver et stort arbejde og en ildsjæl. Men det er 

en god idé, hvor man kan deltage i hinandens arrangementer. Vil være relevant at få nogle 

tal for bevæg dig for livet. Trænerteamet er det helt store problem 
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Dorte Klüwer, Skovbakken: 

Har man i JTU gjort noget for at få flere sponsorer som tidligere?  

HM fortalte at der kunne være andre sponsorer som kunne være relevante, men det kræver 

nogle arbejdstimer. Det kunne JTU helt sikkert gøre mere ud af, det kommer ikke af sig selv.  
 

Charlotte Wejs gav Dorte ret. I forbindelse med Lars Elkjærs overgang til DTF gik der nogle 

sponsorer fra JTU til DTF. LE tilkendegiver, at det er korrekt at nogle anlægssponsorer 

ønskede en mere national synliggørelse. 
 

HM: Omkring trænere er det jo også et initiativ, der ligger ude i den enkelte klub. Det er 

vigtigt, at klubberne får nogle tilmeldt de mange kurser, der allerede udbydes. Mht. 

klubudvikling og BDFL har man i Erritsø haft rigtig meget gavn af tilbuddene i dette koncept. 
 

Asbjørn Nordam, Skive:  

Det er vigtigt, når i arrangerer de kurser, der blive udbudt, at de også kommer over i 

nærheden af Vestjylland. Det er langt fra Vestjylland til Århus. Det er besværligt og dyrt for 

de unge, der skal køre med tog osv. Forslag om at flere kurser holdes sammen. Så kunne 

man køre sammen til kurserne. Netværket i Vestjylland er ligesom kreds Vest i gamle dage. 

Geografisk svarer det til hele Sjællands Tennis Union. 
 

Dorte Klüwer, Skovbakken:  

Bestyrelsen, trænere og spillere vil gerne høre, hvorfor HM har skrevet på sociale medier, at 

Skovbakken nedsmelter, hvem har HM snakket med i Skovbakken? 
 

HM: Vi fra JTU lægger vægt på, at vi også i Østjylland har et talentudviklingsmiljø. Det vil 

være hensigtsmæssigt at de to store klubber går sammen. Vi har ingen partsinteresse i, om 

det er Skovbakken eller Århus 1900, men vi har en interesse i, at klubberne går sammen og 

laver noget. 
 

Simon, Esbjerg:  

Mest en kommentar til Asbjørn. DTF har faktisk været til et møde i Vestjylland, hvor der bl.a. 

blev tilbudt, at man kunne komme ud med klubkurser. 
 

Peder Helmuth, Sønderborg:  

Total opbakning til, hvad Simon siger. Der var stor imødekommenhed fra DTF’s side til at få 

kurser op at stå i Sønderborg. 
 

Ann Hansen, HEI: 

Det er en god idé, at få uddannet voksentrænere, da de unge jo forlader klubberne. Man kan 

bare skrive ud til de voksne medlemmer. Flere af klubberne i den nordlige del af Århus har 

haft et godt samarbejde med Skovbakken. Kan man ikke lave et tilsvarende samarbejde i den 

sydlige del omkring Aarhus 1900.  
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Jørgen Nørgaard, Dronninglund:  

Har også været med den gang, hvor man kunne holde mange kurser sa,tidig. Tiden er dog en 

anden lige nu. Vi må også erkende, at DTF har valgt en anden strategi. Vi har rigtig mange 

små klubber i det jyske, hvor det vil være vanskeligt for den enkelte klub at gennemføre 

trænerkurser. Derfor skal vi have gang i klubnetværkene. 
 

Med disse bemærkninger blev beretningen taget til efterretning. 
 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse jf. 

 Kasserer Charlotte Wejs fremlagde regnskabet.  

 Generalforsamlingen godkendte regnskabet.  
 

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2019, såfremt DTF ikke hæver sit kontingent. 

Hvis DTF på GF hæver kontingentet vil JTU hæve kontingentet tilsvarende. 

Peder, Sønderborg opfordrede til, at man laver en opgørelse af, hvad man får for pengene i 

JTU i forhold til, hvad man får for kontingentet i DGI. 

Med disse bemærkninger godkendtes regnskabet. 

 

5. Godkendelse af indeværende års budget 

Budgettet blev gennemgået af kasserer Charlotte Wejs.  

Peder Helmuth, Sønderborg:  

Det er lidt trist at se, at der ikke budgetteres med øgede indtægter på baggrund af flere 

spillere. 

Christian Hjulmand, Aalborg. Det er ærgerligt at se, at man budgetterer med et større 

underskud. Det er underligt, at man ikke kender medlemstallet for 2018 endnu. Det må man 

kunne se ud fra kontingentindtægterne. 

 Lars Elkjær: Man har ikke opkrævet kontingenter for 2018 endnu. Det sker først i maj. 

 Budget er godkendt.  

 

Hædersbeviser  

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

Lauritzen-Sonnichsen Prisen 2018 

 Årets vinder er ØBG Silkeborg 
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Årets tennisklub 2018  

 Tarm Tennisklub  
  

JTU’s fortjenstnål 

 Lillian Hansen, Støvring Tennisklub  

Lillian fortæller kort om konceptet spil og spis som er for alle, du behøver ikke være medlem 

i klubben. Konceptet er at familier kommer og spiller tennis i 1 times tid, hvor der derefter 

serveres aftensmad. Efter aftensmaden snakker forældrene og børnene leger lidt rundt. 

Tilmelding foregår dagen før, så det er nemmere at forholde sig til.   

 Du kan læse indstillingen her 
 

 JTU’s fortjenstnål  

John Rasmussen, Nørresundby Tennisklub  

Du kan læse indstillingen her 
 

Årets leder/Ildsjæl 

 Niels Emery, Aalborg TK  

 Du kan læse indstillingen her 
 

6. Indkommende forslag  

 Der er ikke indkommet nogle forslag. 
 

7. Valg af formand. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Hans Martin. Der var ikke andre forslag 

Hans Martin blev valgt. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen foreslår Jørgen Nørgaard, Dronninglund. 

Erik Jan Pedersen modtager genvalg 

David Servé, Hørning stiller op til en ét-årig tjans. 

Herefter blev Niels Emmery foreslået. Niels accepterer.  

Erik Jan og Jørgen Nørgaard vælges for en 2 årig periode. 

David og Niels vælges for en 1 årig periode. 

 

9. Valg af 2 suppleanter  

Der var ingen forslag til suppleanter. 
 

10. Valg af appeludvalg 

 Poul Erik Pedersen er på valg og accepterer genvalg. Poul Erik blev genvalgt. 
 

 

https://jtu.dk/jtu/userfiles/upload/bjarne/Aarets%20fortjenstnaal%20-%20Lillian.pdf
https://jtu.dk/jtu/userfiles/upload/bjarne/Aarets%20fortjenstnaal%20-%20Lillian.pdf
https://jtu.dk/jtu/userfiles/upload/bjarne/Aarets%20fortjenstnaal%20-%20John.pdf
https://jtu.dk/jtu/userfiles/upload/bjarne/Aarets%20fortjenstnaal%20-%20John.pdf
https://jtu.dk/jtu/userfiles/upload/bjarne/Aarets%20lederIldsjael.pdf
https://jtu.dk/jtu/userfiles/upload/bjarne/Aarets%20lederIldsjael.pdf
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11. Valg af revisorer og en suppleant 

Bjarne Aaen og Henrik Aaen er på valg og accepterer genvalg.  

Poul Henning Vietz som revisorsuppleant er på valg og accepterer genvalg. 

Der var ikke andre forslag.  

De blev genvalgt 
 

12. Eventuelt 

Karen Domino, Skanderborg: spurgte til, hvor mange klubber, der er i Danmark, som ikke er 

med i DTF. Lars Elkjær oplyste, at der er ca. 600 klubber, hvoraf 300 er medlem af DTF. 

 

 


