
                                                                                                                           
 

 

   Referat fra 

MØDE : Bestyrelsesmøde FTU’s bestyrelse 

KOPI:  

MØDEREFERATNR.: BS – møde nr. 1, 2014 

MØDEDATO & TID: Torsdag den 30. januar, kl. 19.00 - senest 22.00 

MØDESTED: Danske Bank, Fåborgvej, Odense SV  

MØDEDELTAGERE: 

Michael Heering (MH)(gæst) Bitten Karlovic (BK)(webmaster). Agi 
Szocska (AS), Kai Holm (KH) Karl Kr. Hansen (KKH) Peter Slifsgaard 
(PS) Carsten Tornbjerg (CT) Michael Grube Andersen (MGA, Lorenz 
Sønderby (LS)  

AFBUD: Thomas Hein 

MØDELEDER: Agi Szocska (AS) 

REFERENT: Karl Kr. Hansen (KKH) 

 
Godkendelse af seneste referat er sket november 2013. 

   

1. Behandling af sager: 

GF - nyt (senior) medlem, beretning, invitation, fortjentsnål, vedtægter, præsentation, 

evt. indlæg (Kasper Lund Kirkegaard, DIF), mv. 
Invitation/indkaldelse er sendt ud. 

John Christensen takket ja til at være dirigent igen i år. 

Der sendes reminder ud 13/2. Tilmelding senest den 18/2. 

Ingen vedtægtsændringer 

De sidste indlæg til beretning til AS inden den onsdag den 5/2. 

AS laver oplæg til præsentation og sender så rundt til de ansvarshavende områder i 

bestyrelsen. 

AS forsøger at få slides fra Kasper Lund Kirkegård om fynske tennisforhold til præsentation 

til FTU GF. 

Lorenz Sønderby går ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen. 

Michael Heering er indstillet på at modtage valg 

Thomas Hein træder ud af FTUs bestyrelse  

AS oh KH forsøger at finde et emne yderligere. 

Bestyrelsen mødes 17.45 den 25/2 før GF– præcis! 

 

Samarbejdsmøder x 4, AS 
Alle møder her i foråret er på plads. Odense mødets tidspunkt den 5/3 flyttet nok til lidt før. 

Info følger via AS/LK/SC.  

 

Elite/talent – overdragelsesmøde (MGA, MH, PS), kommunemøde og forældre møde, LS 
Der skal afholdes styregruppemøde. Udendørs aktivitet til sommer skal aftales. Forældremøde 

Udfordringer med støttet træning elitespiller, der nu bliver over U14. 

LS indkalder til overdragelsesmøde internt i bestyrelsen snarest.. 

 

Hallen BM Hallen og FBT, AS/KH 

AS refererede til spadestik i tennishallen i Marienlyst. Der mangler fortsat samarbejdsaftale og 

endeligt driftsbudget aftale mv.. 

Ud over TCO og FTU bør der være én repræsentant for de odenseanske klubber i 

udvalgsgruppen vedr. den nye tennishal.  



                                                                                                                           
 

 

 

Træner Inspirationsdag, ATK 27/4?  

MGA er tovholder. ATK bliver temaet. Sjov fysik træning – ved Løfteriet – AS aftaler. 

Det vil være gratis at deltage. Det bliver i Ringe som vanligt. 

ATK-bogen bestilles til flere i FTUs bestyrelse. 

 

Før tennis sportens dag - Flakhaven 26/4 
De odenseanske klubber skal samlet være forgangsmænd for aktiviteten. LK har taget lead – 

indtil videre. 

 

FM ude x 3 (FBT – nye baner?), CT, MGA, KH 
KH tager ansvar for veteraner i Ringe – 2. weekend i august 

MGA tager ansvar for juniorer i Svendborg 6.- 8. juni 

CT tager ansvar seniorer i Fruens Bøge 30.5 – 01.06  

 

Jubilæum: TCO, Kværndrup, Ringe, ALLE 
TCO, 125 år, Kværndrup og Ringe – datoer og repræs. følger senere/ til næste BS møde 

 

FTU Årskalender og aktiviteter 2014 ( + GF + ” før” Tennissportensdag event? + 

halåbning  
MGA sørger for opdatering og at den lægges på FTU hjemmeside og sendes ud til klubberne 

snarest samt vedhæftes i næste nyhedsbrev. 

 

 

2. Orientering: 

Ny FTU klub: Ejby – velkommen! 

Data til hjemmeside – BK og SC. 

 

FM x 2, MGA og TH/KH 
Juniorer: Gerne flere klubber repræsenteret. Ingen U8 tilmeldinger. Fokus fremover/2014. 

Dialog om udfordringerne. Tages med på samarbejdsmøderne. Måske en U8 tour, som drøftes 

på overdragelsesmødet omkring elite/talent  

Ellers forløb alt godt i alle tre haller, hvor der blev spillet. 

Senior/Veteran: Forløb godt og uden konplikationer. Tilfredshed med den redigerede 

turneringsplan. 

 

Løfteriet – samarbejde og tilbud, AS 
Alle der har været til eller fået træning er rigtig glade for deres koncept. Fortsætter og udvider 

samarbejdet i 2014. Gerne med fælles cardiotennis pr. inde sæson 2014/2015 i den nye hal i 

Odense. 

 

DTF og KU info, AS 

AS har i 2013 yderligere fået klubudvikling som sit politiske ansvarsområde. Det kræver en 

hel del tid, møder og aktiviteter. 

 

Sportslørdag tennis + Korsgaard nomineret, AS/KH 

Der manglede tennisaktivitet. AS forfølger muligheden for repræsentation igen næste år.  

 

Tennistur til Tyrkiet for motion senior sammen med JTU april 2014 – Aflyst pga. meget 

få tilmeldte, AS 

 

Claus/Coolsport 50 år reception, AS 
AS deltog. Fik en gave fra FTU. 

 



                                                                                                                           
 

 

Status opdatering ved de 4 lokale FTU repræsentanter, KH/KKH/MGA/TH 
MGA: Der var kommet direkte opfordring fra sjællandske spillere til Svendborgs borgmester 

over at tennishallen i Svendborg ikke er opvarmet. MGA (og AS) følger op på dette. 

 

Nationalt seminar den 25. januar 2014, AS 
Stor tilfredshed blandt deltagerne fra FTU og klubberne. 

 

Davis Cup, Hørsholm, AS 
Ingen arrangeret tur dertil. 

 

Mini Tour  +  FM minitennis, PS 
Fruens Bøge har aflyst sin turnering 

Alle stævner har været rigtig gode. Bitten har sørget for at indhente resultater. 

Fremover spilles kun med 9-cm bolde. 

 

Økonomi, KKH 
Der foreligger udkast til regnskab med tilfredsstillende overskud 

 

Web + holdturnering, AS 
Marianne skal sende sit oplæg ud til endelig drøftelse – så bestyrelsen i samråd kan vurdere 

derudfra. 

 

3. Eventuelt 
Lillebælt indendørs halprojekt, KKH 

Det blev aftalt at KKH kontakter TCO – Event Fyn for at opnå aftale om benyttelse af banerne 

andre steder på Fyn. Tæpperne bliver jo i overskud, når Marienlyst hallerne står færdig til 

efteråret. Strib har fået lovning på idrætshal to en halv døgn i hver uge fra 01.10 til 30.04. 

 

MGA: Efterlyste ens linje for honorering referee til junior og senior fremover. Honorering for 

turneringsprogramlægning og afholdelse besluttet. 

 

Næste møde aftales 
Torsdag den 20. marts kl. 19.00 i danske Bank, Fåborgvej, Odense. 


