
  

FTU Referat
MØDE : Bestyrelsesmøde FTU’s bestyrelse

KOPI: JTU  - DTF

MØDEREFERATNR.: BS – møde nr. 9, 2013

MØDEDATO & TID: Mandag den 18. november

MØDESTED: Danske Bank, Fåborgvej, Odense SV 

MØDEDELTAGERE:
Michael Heering (gæst) (MH) Agi Szocska (AS) Kai Holm (KH) Karl 
Kr. Hansen (KKH) Carsten Tornbjerg (CT) Michael Grube Andersen 
(MGA)  

AFBUD: Thomas Hein, Lorenz Sønderby, Peter Slifsgaard

MØDELEDER: Agi Szocska (AS)

REFERENT: Karl Kr. Hansen (KKH)

1. Sager til beslutning:

Godkendelse af seneste referat
Godkendt

2. Behandling af sager:
Michael Heering (MH) – kommende nyt BS medlem (Elite/talent tovholder)
AS bød velkommen til MH. MH bliver tovholder på elite/talent området/styregruppen i 
samråd med Agi. Michael på teamfyn hold og Peter på talentdelen og play/stay og minitour.
Der kommer Søren Jakobsen og Tomas Bierniaki fra DTF for at se på talenttræning onsdag 
den 20.11. i Kolding. AS og MH deltager også.

Nyhedsbrev (december) – hvem gør hvad?
Alle skal sende informationer til Bitten inden 25.11. Bitten sørger udsendelse omkring 
01.12 – evt. efter halmøde den 3/12.

Veteraner – nye aldersklasser og turnering sammen med JTU
Nye aldersklasser. Ens alder for både herrer og damer. 40+ 50+ 60+ 70+
Måske turneringssamarbejde med JTU syd, hvis muligt og interesse for at oprette fælles 
række. KH undersøger stemningen hos relevante klubber og giver info videre til Emery. 
Drøftes derudover på lokale samarbejdsmøder i foråret.

FTU Årskalender 2014 ( + GF + ” før” Tennissportensdag event? + halåbning)
Godkendt som udsendt. Generalforsamlingen er ændret til den 25.02. Evt. lave event på 
Flakhaven sammen med TCO. CT kontakter TCO.
Inspirationsdag er efterfølgende ændret til søndag den 27.04, hvis muligt for Ringe. MGA 
tovholder. 

Unionsmøde den 23/11 – Indhold, holdninger, strategisk fundament, præsentation, 
fremlæggelse, antal deltagere, mobility træning søndag morgen mv.
MGA fremlægger vores visioner og mission.
Orientering og dialog om dagsordenens punkter.

Halmøde den 3. december v/AS/KH/Alle



  

Dialogmøde mellem kluberne, FTU, BM og OK.
Vi forsøger at få så mange klubber med som muligt – specielt bør alle Odense klubberne være 
repræsenteret. KH kontakter de manglende personligt ved tilmeldingsfrist!

Status nyt senior BS medlem v/TH/AS
Der arbejdes fortsat med potentielle emner. Alle tager her ansvar for processen. 

Samarbejdsmøder med klubberne foråret 2014 (DTF/FTU/ Agi + Marianne)
Datoer på plads i henhold til FTU kalender. Søren Christens/DTF KU konsulent orienteret.

FM inde junior og senior/veteraner
Juniorer: Invitationer kommer ud i næste uge.
Senior/veteran: Invitationer er lige på trapperne.
 
Generalforsamlingen – ansvar og opgaver
AS er på ferie lige op til GF. KH er tovholder og sørger for alle praktiske forhold. Indbydelse 
og vedtægter mv. sendes ud i henhold til vedtægter

3. Orientering:

Elite/talent + indstilling til årets juniortræner v. LS/AS
Adam Blicher er indstillet fra JTU/FTU. Kårind den 3. december i SEB, Kbh.

Løfteriet – samarbejde v/AS
Træner U12 elite. Det er rigtigt godt, også forældre er meget tilfredse. AS arbejder videre på 
en aftale for FTU spillere og en fælles træningssession.

DTF unionsturneringsmøde v /AS
Godt møde, men stor forskellighed i de 4 unioner. FTU forsøger at lægge sig så tæt op ad DTF 
som muligt. Øge samarbejde omkring fælles aktiviteter med JTU.

Øget samarbejde med og tilbud fra JTU v/AS
Løbende dialog deromkring. Positiv opbakning fra bestyrelsen.

Status for nye indendørshaller i Odense v. AS/KH
Der har været flere møder i processen. Status herpå fremlægges på halmødet med klubberne 
den 03.12.

Tennistur til Tyrkiet for motion senior sammen med JTU april 2014 v/AS
Info er rundsendt til BS – der arbejdes på en model/tur. Lars Elkjær og Søren Christens er 
tovholdere. 

Peter Andressen (tidl. JTU formand) – 40 års reception, Århus den 5/12 v/AS
AS deltager.

Coolsport kontrakt 2014-2017 v/AS
Udsendt og godkendt

Statusopdatering ved de 4 lokale FTU repræsentanter v. KH/KKH/MGA/TH
KKH har holdt møde med Middelfart, Nr. Broby og Hårby. Øvrige klubber på Vestfyn sker 
senere
KH har talt med Kerteminde og TPI
MGA, sydfynsk status ok. Ligeledes OK fra Odense området.



  

Nationalt seminar den 25. januar 2014 v/AS
Opfordrer til at så mange fra bestyrelsen deltager som muligt.

Davis Cup kamp den 31/1-2/2 – 2014, Hørsholm v/AS
Måske en fælles bustur arrangeret af DTF. Vi afventer udmelding.

Mini Tour + FM minitennis v /PS
Fruens Bøge er aflyst . pga. af manglende haltid.
Roll Ups er droppet.
Der mangler invitation til Næsbys minitennisturnering.
FM I Svendborg.  Vester Skerninge/Svendborg den 30.03.

Økonomi v/KKH
Fortsat god økonomi. Afventer indbetaling fra Cool Sport for 2013

Web + holdturnerings konsulent kontrakter v/AS/KKH
Aftaler er på plads

4. Eventuelt

KH: Sponsoraftale med Bent Christensen er desværre endnu ikke sat i gang.

MGA: Vester Skerninge vil på sigt gerne være arrangør af referee kurser og mental træning

Næste møde aftalt til torsdag den 30.01. kl. 19.00 – 21.30


