
Referat fra generalforsamlingen i Fyns Tennis Union 

tirsdag den 25. februar 2014 

 

FTUs formand Agi Szocska bød velkommen 

 

Følgende deltagere præsenterede sig: 

John Christensen – formand for Fynske Idrætsforbund 

Kenneth Jensen, Ringe 

Michael Grube Andersen, V. Skerninge og FTU bestyrelse 

Michael Heering, Stenstrup og V. Skerninge 

Lars Kristensen, Stjernen 

Conny Stens Petersen, Stjernen 

Karl Kr. Hansen, Strib og FTU bestyrelse 

Peter Slifsgaard, Svendborg og FTU bestyrelse 

Kai Holm, Munkebo og Fruens Bøge og FTU bestyrelse 

Bente Basset, TCO 

Carsten Tornbjerg, TCO og FTU bestyrelse 

Lorenz Sønderby, TCO og FTU bestyrelse 

Marianne Pedersen, Rudkøbing og FTU holdturneringsansvarlig 

Bitten Karlovic, FTU webansvarlig 

Mette Nielsen, Tåsinge 

Peter Yde Knudsen, Næsby 

Michael Andersen, Næsby 

Torben Brønner, Faaborg 

Kirsten Habicht, TCO 

Anni Baastrup, TCO 

Niels Baastrup, TCO 

Kenneth Aaskov, TPI 

Ib Grünfeld, TPI 

Henrik Jensen, Fruens Bøge 

Jens Dahl Hansen, Langeskov 



Lars Jensen, Fjordager 

Anette Fintlau, Korup 

Henrik Klitvad, DTF formand 

Søren Christens, DTF konsulent 

Lars Elkjær, JTU konsulent 

Jens Erik Dalgaard Jensen, Middelfart og DTF klubkonsulent 

Klaus Ketterle, Cool Sport/Head – sponsor 

Jens Gantris, Manager Boldklubben Marienlyst 

Anders W. Berthelsen, formand Boldklubben Marienlyst  

 

1. Valg af dirigent og referent 

Dirigent – John Christensen 

Referent – Karl Kr. Hansen 

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Der henvises til den skriftlige beretning, der er lagt på unionens hjemmeside. 

Agi Szocska omtalte de forhold, der er sket de foregående to år, siden hun blev FTU formand 

 

Kai Holm berettede om veteranturneringen udendørs i Ringe. Pæn deltagelse, dog for få kvinder. 

Indendørs i Svendborg med 20 deltagere heraf 1 dame. 

Muligvis holdturnering for veteraner inde næste år – eventuelt i samarbejde med JTU 

 

Carsten Tornbjerg berettede senioraktiviteter om FM i Stjernen Fjordager. I 2014 forventer vi det sker i Fruens Bøge 

på deres nye baner. 

FM skal gerne være både for motionister og turneringsspillere.  

Nye aktiviteter i form af  - kom i gang turnering og pokalturnering. 

 

Michael G. Andersen berettede om junioraktiviteter.  

Fyn har formået at holde sig på niveau med det øvrige land igennem de seneste år. - takket være de seneste års 

talent/elitearbejde. 

Desværre er der vigende aktiviteter – specielt de helt små (U8). 



Hvad kan vi/klubberne gøre ved denne udvikling 

Omtalte trænerudvikling samt ATK 

Samarbejde med de lokale skoler, specielt under den nye skolereform 

 

Peter Slifsgaard berettede om Mini Tour og Play Stay touren. 

Der er sat nye målsætninger for 2014. Flere klubber involveres. 

Udvide med speciel event U8 tour i en konceptpakke, som FTU står for. 

Indestævner i Play og Stay er planlagt 

Hædre de meste aktive tourdeltagere.  

Minitour - flere stævner med færre deltagere. 

Også minitour event alene for U8 

Fremover kun spille med 9 cm skumbolde. 

 

Lorenz Sønderby berettede om elite/talenttræning. 

Omtalte U8 og U10 boblercamps 

U12 talent og elitetræning. 

Konceptet fortsætter hen over sommeren 2014. 

Der holdes informationsmøde ultimo marts om krav og træningsmuligheder – herunder udtagelsestræning. Specielt 

søges der U8 og U10 deltagere. 

Der vil være både mental og fysisk træning. 

 

Marianne Pedersen orienterede om den forventede holdturnering, som i øvrigt skal drøftes tæt på de kommende 

lokale klubsamarbejdsmøder. 

Pige må altid gerne gå ind som dreng i U-rækkerne. 

 

Beretningerne blev godkendt. 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Karl Kr. Hansen udleverede årsregnskabet, der viste et overskud på ca. 24.000 trods en ekstraordinær udgift 

vedrørende tidligere år på ca. 13.000. Samlet set har der været et overskud på ca. 58.000 de sidste to år. 

Solid kontant egenkapital på ca. 136.000. 

Efter et par opklarende spørgsmål og svar blev regnskabet godkendt. 



 

4. Forelæggelse er det kommende års orienterende budget, herunder fastsættelse af 

kontingent 

Karl Kr. Hansen fremlagde bestyrelsens budget med et forventet overskud på 22.000  

Kontingent til FTU for 2014 blev vedtaget til 18 kroner pr. medlem – uændret. 

 

5. Valg af formand (valg på lige år) 

Agi Szocska blev genvalgt som formand med applaus. 

 

6. Valg til bestyrelse. 

Lorenz Sønderby og Thomas Hein ønskede ikke genvalg 

Michael G. Andersen og Karl Kr. Hansen blev genvalgt for 2 år. 

Valg for 2 år her forslog bestyrelsen Michael Heering, som blev valgt 

Valg for 1 år. Ingen forslag fra bestyrelsen. Kenneth Åskov, TPI tilbød at lade sig opstille og blev valgt. 

 

7. Indkomne forslag 

Ingen 

 

8. Valg af revisor 

Bestyrelsen foreslog Jens Dahl Hansen, Langeskov, som blev valgt 

 

9. Eventuelt 

 

DTF `s fortjenstnål blev uddelt til: 

Kenneth Jensen, Ringe 

Bente Basset, TCO 

Lars Jensen, Fjordager 

 

Henrik Klitvad, DTF Formand fik ordet. Klubudviklingsdelen er utrolig vigtigt. DTF har fået ca. 7.000 nye 

medlemmer. Netto dog desværre kun 500 nye. 



Der er kommet mange nye klubber til. 

Fastholdelsesproblematik er nu afgørende på landsplan. 

Voksenintroduktion og Play & Stay er vigtige aktiviteter 

Håber at mange klubber går med  i Tennissportens Dag. 

Det nye E-magasin erstatter tennisavisen. Sørg for at alle medlemmer melder sig på. 

DTF`s bestyrelsesmedlemmer er alle ulønnede og frivillige. 

 

Agi Szocska takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer 

Lorenz Sønderby og Thomas Hein. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

Agi Szocska takkede dirigenten John Christensen for indsatsen. 

  

Karl Kr. Hansen 

Referent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kort referat fra efterfølgende drøftelse udenfor generalforsamlingen 

 

Anders Bertelsen formand og Jens Gantris direktør – Boldklubben Marienlyst: 

Lidt historie – flere sportsaktiviteter. Fodbold, Volleyball, og fremover tennis. 

Byggeriet skrider fremad efter planen. Hallen skal være færdig 08.11.2014 

Samarbejdsplaner med klubberne mangler endnu. 

 

Torben Brønner fortalte, at han er i gang med at skrive en historie om FTU. Efterlyste årstal, hvornår de 

forskellige klubber er oprettet. Send ind til TB, hvis der findes noget ældre interessant.  

Færdig i løbet af april 2014, hvor det så vil ligge på hjemmesiden. 

 

Søren Christens. 

Landsdækkende reklameindsats forstærkes for Tennissportens Dag. 

Vil gerne have kontakt, hvis klubberne ønsker udvikling. 

Fastholdelse af medlemmer vil have stor opmærksomhed. Databank oprettes. 

Moderklubber/mindre klubber er også et nyt initiativ. 

 

Klaus fra Head /Cool Sport 

Takkede for opmærksomheden ved sin 50 års fødselsdag. 

Tak for fortsat samarbejde. 

Ring, hvis der er ting, der ikke fungerer. 

 

Agi takkede af. 

Tak til alle 

Tak til bestyrelsen 

Tak til klubberne 

Tak til vor sponsor 

Tak til DTF 

Tak til Boldklubben Marienlyst 

 



 

Lars Kristensen – oplyste, at der 12.04.2014 fra 10 til 14 bliver lavet arrangement forud for Tennissportens 

Dag på Flakhaven. Alle klubber er velkommen til at deltage og dele deres flyers m.v. ud.  

 

 


