
                                                                                                                           
 

 

   Referat 

MØDE : Bestyrelsesmøde FTU’s bestyrelse 

KOPI:  

MØDEREFERATNR.: BS – møde nr. 2, 2014 

MØDEDATO & TID: Torsdag den 20. marts, kl. 19.00 - 22.00 

MØDESTED: Danske Bank, Fåborgvej, Odense SV  

MØDEDELTAGERE: 
Agi Szocska (AS), Karl Kr. Hansen (KKH) Carsten Tornbjerg (CT) 
Peter Slifsgaard (PS) Kenneth Aaskov (KA) Michael Grube Andersen (MGA) 
Michael Heering (MH) Bitten Karlovic (BK) 

AFBUD: Kai Holm 

MØDELEDER: Agi Szocska (AS) 

REFERENT: Karl Kr. Hansen (KKH) 

 
Formand AS bød velkommen.  

Godkendelse af seneste referat fra 30. januar 2014 er sket via mail. 

   

1. Behandling af sager: 

 

Konstitution af bestyrelsen 
AS: formand 

KH: næstformand 

KKH: kasserer 

MH: elite/talent ansvarlig sammen med PS og MGA 

Øvrige poster er fordelt ud fra arbejdsområder – se hjemmesiden 

 

Info og tilretning af rammer for bestyrelsen i FTU (kommunikation, deadlines, ansvar, 

økonomi, bilag mv.)  
AS redegjorde for sine forventninger som formand. Bl.a. svartider på mails -  max to dage. 

Hvert halvår gøres status på opkrævning af alle indtægter og betaling af alle udgifter. 

Er udlæg for FTU BS medlemmer ikke indgivet ved årets udløb – bortfalder retten til dækning 

fremover. 

  

FM senior ude hos FBT 

Forventes at være på plads – ansvarlig CT 

 

Holdturnering 2014   
Ønske om ingen begrænsning med max. to hold i hver række, ellers godkendes MP 

holdturneringsforslag for 2014. 

Til FM veteran oprettes tillige en juniorveteran 35+ 

MGA finder det ærgerligt, at juniorturneringen fremover reduceres fra 4 mandshold til 

tomands hold.  

Holdturnering vil blive evalueret på efterårets samarbejdsmøde med klubberne. 

 

Elite/talent 
MH orienterede om opstartsmøde og møde i styregruppen. bl.a. reservation af baner i Fruens 

Bøge til træning. Der er tilmeldt 2 Team Fyn Hold hold (hhv.pige og drenge) i U10, U12 og 

U14 i Danmarks turnering. 

 

 



                                                                                                                           
 

 

 

Flakhaven event 12/4 

CT har udsendt oplæg i samarbejde med Lars Kristensen og Kristoffer Jørgensen. Løfteriet og 

Head med. Godkendt. 

 

 

Odinsløbet den 14.06.2014 
Vi etablerer en stand hvis muligt – evt. sammen med Marienlyst. Tovholder KH og AS 

 

Tøse/kvinde tennis 

KA arbejder videre med ideen. Forespørger erfaringer Anne Hansen (JTU/HEI) 

 

Motionist opstarts stævne 
CT og KA kommer med indbydelse- forventet dato lørdag den 26.4. 

 

De 4 lokale kontaktpersoner og tilknyttede klubber 
KKH tager Assens og Middelfart Kommune.  

Nr.Broby og Brobyværk flyttes til Faaborg- Midtfyn  

MH og PS tager over i lokalområdet Svendborg og Faaborg-Midtfyn Kommune 

KA tager Odense og Nordfyns Kommune 

KH tager Nyborg og Kerteminde Kommune 

 

FTU mål evaluering og justering 2014-2017 
Afventer næste møde 

 

Jubilæum – Ringe, Kværndrup og TCO 

Ringe den 28/5 – AS og MGA 

Kværndrup ? – MH og MGA 

TCO den 23/8 – KS, CT og KH, evt. AS 

 

Træner Inspirationsdag, Løfteriet og ATK 27/4  
Udkast til invitation blev godkendt. Måske afsluttende konkurrence. 

ATK bogen udbydes til 100 kr for deltagere. 

DTF, HEAD og Ketshop? deltager. 

 

FTU Årskalender og aktiviteter 2014 
Bliver lagt på hjemmesiden v. MGA 

VST vil gerne afholde SEB unionsrunde til efteråret. 

 

Foto og personlige data på nye BS medlemmer til hjemmesiden 

Afklaret 

 

 

2. Orientering: 

Samarbejdsmøder 
Gode møder med erfaringsudvikling. Godt halvdelen af klubberne har deltaget. De nye og 

mindre, som endnu ikke benytter sig af FTU og DTF tilbud manglede.  

 

Lokaler Danske Bank, 2014 
Vi holder fortsat bestyrelsesmøder her. 

 

Halprojekt 
Samarbejdsaftalen og driften mv. er fortsat under bearbejdning/afklaring. 

 



                                                                                                                           
 

 

 

Head – bolde + service ift. klubberne, Ketshop og Coolsport 

AS kontakter Ketshop og Coolsport 

Hvis klubber har problemer med bolde (Cool-Sport), som ikke bliver klaret til klubbernes 

tilfredshed, skal FTU kontaktes – KKH. 

Boldstatistik ansvarlig er KKH. Alle bestillinger skal meddeles KKH, som fører regnskab med 

forbruget hen over året. 

 

 

DTF, Davis Cup og KU info /Videndeling, Moderklubber, Beachtennis, Medlemstal 

2013) 
Medlemstal 2013: Vi umiddelbart forventer status-quo eller lille øgning (pga. flere nye 

klubber) for 2013 på Fyn efter afholdelse af klubsamarbejdsmøderne. 

 

W.P. æresetui 2014 – DTF GF 22/3 
Gives og motiveres af AS til en fra FTU, Kristoffer Jørgensen, TCO 

 

Status opdatering ved de 4 lokale FTU repræsentanter, KH/KKH/MGA/TH 

4 gode DTF/FTU/Klubsamarbejdsmøder afholdt her i marts måned 

 

Mini Tour 
Der er bestilt nye 9cm. bolde fra Frihavskompagniet til FM, da de er bedst i kvalitet. 

FM den 30.03. i Svendborg. - indtil nu 23 tilmeldinger. 

 

FTUs historie 
Der arbejdes videre 

 

Skolereform 
Brug vores lokale klubudviklingskonsulent 

 

JTU ”sag”  

JTU formand John Sloth ønsker ændring af FTUs formulering fra 2011 under Strategisk 

Fundament (Talentkraftcenter i Syddanmark – ændret til Midtdanmark ultimo 2013 – og nu 

efter sag, ved FTU BS flertal valgt ændret til Talentkraftcenter på Fyn).  

Rettes til på hjemmesiden v. BK. Med fokus i Tennisdanmark. 

 

 

3. Eventuelt 

Idé: Voksenintroduktionstræf stævne i efteråret ude i klubberne… 

 

Næste møde aftales + tak til Carsten/Karl og Danske Bank 
Næste møde den tirsdag, den 28. april 2014 kl. 19,00 i Danske Bank 


