
                                                                                                                           
 

 

Referat 
MØDE : Bestyrelsesmøde FTU’s bestyrelse 

KOPI:  

MØDEREFERATNR.: BS – møde nr. 3, 2014 

MØDEDATO & TID: Mandag den 28. april, kl. 19.00 - 22.00 

MØDESTED: Danske Bank, Fåborgvej, Odense SV  

MØDEDELTAGERE: 
Agi Szocska AS , Kai Holm KH, Karl Kr. Hansen KKH, Peter Slifsgaard 
PS Carsten Tornbjerg  CT, Michael Heering MH, Michael Grube Andersen 
MGA, Kenneth Aaskov KA + Bitten Karlovic, Søren Christens 

AFBUD: Ingen 

MØDELEDER: Agi Szocska (AS) 

REFERENT: Karl K. Hansen (KKH) 

 
Seneste referat fra 2. BS møde 2014 er godkendt pr. mail. 

 

  

1. Behandling af sager: 

 

Besøg af DTF KU konsulent Søren Christens     
Reklamespots er sat i gang for Tennisdagen 

Klubberne kan stadig nå at komme med. 

Moderklubber og vidensbank er sat i gang 

Beachtennis i Bøjden den 28.06.2014 

Der har været rigtig mange skoletennis-forløb på landsbasis 

 

Senior: FM senior ude hos FBT, Tøsetræf, Opstartsturnering v. Carsten og Kenneth 
Opstartsturnering er den 11.05 i TPI. Tøsetræf i Stjernen den 22.06. 

FM i Fruens Bøge mangler de sidste aftaler. 

Kenneth Jensen, Ringe er behjælpelig med turneringsplanlægning 

  

Junior FM v. MGA  
Tilmelding via Klubmodul som vanlig. 

Svendborg har jo stor erfaring 

                         

Holdturnering 2014   
Foreløbig plan er sendt til alle 

Fremgang i antal hold – bl.a. pga. flere to-mandshold på juniorsiden 

   

Play & Stay Tour v. PS 
Orienterende mail er sendt ud for ca. 14 dage siden 

Det kniber lidt med at få klubber nok til at arrangere stævner. 

       

Diverse vedr. hjemmesiden fra webansvarlig v. BK 
Ajourføring af FTU-nyt. Prioriter de enkelte nyheder. 

Drøftelse af næste udsendelse 

   

FTU Strategisk Fundament – måljustering mv. v. alle 
Udsat til næste BS møde den 9. juni 

 



                                                                                                                           
 

 

 

 

   

 

2. Orientering: 

 

Medlemstal 2013 v. AS/alle  
FTU er eneste union , der er gået frem – bl.a. takket være mange nye klubber  

Drøftelse af den rigtige kontakt og tilbud til de nye klubber. Specielt til de klubber, der ikke er 

tilmeldt holdturnering eller benytter sig af andre af DTF/FTU tilbud.  

Gennemgik alle FTU klubberne mht. kontakt/relevante tilbud 

 

Elite/talent v. MH/PS/MGA 
Alt er nu gået på plads med trænerteamet. 

De nye baner i Fruens Bøge er stillet til rådighed  

Der er tilmelding indtil den 30.04. 

Mangler fysisk træner.  

     

Flakhaven event 12/4 v. CT 
Ikke så godt vejr – så lidt sløj start på dagen, men godt til sidst. 6 baner var i brug. 

Mange mennesker. Ikke så mange tilmeldinger til Tennissportens dag.  

      

Træner Inspirationsdag, Løfteriet og ATK 27/4 v. MGA 
Mange deltagere. Gode rammer.  

Muligvis fremover skiftevis arrangement for juniorer og seniorer 

ATK-bøger kan fortsat købes for 100 kroner. FTU har købt 30 ATK bøger   

     

Halprojekt/møde den 6/5 v. AS/KH 
Samarbejdskontrakten er endnu ikke helt på plads  

Klubber rykkes for at møde op 

MGA mangler endnu kriterier for timesatser 

    

Coolsport og Ketshop v. AS 
Bolde kan pt. bestilles hos Cool Sport til levering direkte til klubberne. 

Gavepræmier til FM drøftes senere 

 

DTF/KU information v. AS 
Ny turneringsansvarlig er blevet ansat 

Opfølgningskursus i ATK på Fyn  

 

Eventuelt  
             28. maj er der 100 års jubilæum i Ringe 

             9. maj er der 25 års jubilæum i Kværndrup 

             23. maj er der nok rejsegilde med de nye haller i BM 

             23. maj er der off. baneåbning af FBTs nye baner 

             Kenneth tager over på flytning af tennistæpper i Flora Deco. Karl informerer Kenneth. 

 

 

Næste møde 09.06 kl. 16.00 i Strib. Tennis fra 16 – 18. Spisning 18.30 til 19.30. 

Bestyrelsesmøde efterfølgende indtil kl. 22.00. 


