
                                                                                                                           
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde 

MØDE : Bestyrelsesmøde FTU’s bestyrelse 

KOPI:  

MØDEREFERATNR.: BS – møde nr. 4, 2014 

MØDEDATO & TID: 
Mandag den 9. juni, kl. 19.30 – 22.00 (mødes kl. 16.00 på Stribs tennisbaner til 
BS doubleturnering) 

MØDESTED: 
Strib Tennisklub, Øster Álle 10 og så derefter Ulvsbjergvej 4, Svenstrup, 5500 
Middelfart 

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

AFBUD: Kenneth Åskov  

MØDELEDER: Agi Szocska (AS) 

REFERENT: Karl K. Hansen (KKH) 

 
Seneste referat fra 3. BS møde 2014 er godkendt pr. mail. 

 

  

1. Behandling af sager: 

 

Tennistæpper v. KKH/AS 
KKH undersøger  pris for udlægningsstativ samt pris for opbevaring de næste tre måneder. 

Derefter skal vi igang med at få tæpperne ud til fynske klubber alternativ til jyske klubber eller 

andre, som kan få glæde af tæpperne. 

                         

     

Jubilæum – ansvar og satser v. AS 
Det er fælles ansvar at vi deltager i klubbernes jubilæer. 

Ved ”ordinære” jubilæer er gaven i prisleje 500. Ved 100 års jubilæum er det dobbelt. 

Husk 125 års jubilæum i TCO den 23.08. 

 

FTU Strategisk Fundament – måljustering mv. v. alle 
De sisdste deltagere i mødet drøftede de forskellige mål. 

Bliver efterfølgende sendt ud til bestyrelsen til endelig godkendelse. 

 

 

 

2. Orientering: 

  

 

Beach-tennis 
I Marienlyst søndag, den 15.06. Der er mulighed for instruktion 

 

Davis Cup 
Ee mod Moldovia. Foregår i Kolding 12. 14. september 2014. 

Så der er gode muligheder for fynsk opbakning. 

 

AG  deltager Nordisk udviklingskonference i efteråret sammen med Lorenz 

 

 



                                                                                                                           
 

 

 

 

 

Senior: FM senior v. CT  
Gik rigtig godt. Flere tilmeldinger end sidste år. 

Fremover fast kontaktpersoner og aftale om, hvem der gør hvad. 

Justering af tilmeldingspris.  

Måske med bonusrunde. 

 

Tøsetræf den 22.06 – mangler tilmeldinger. 

Pokalturnering – kun et hold tilmeldt. Sidste tilmelding i fredags. 

Vi vil komme til at mangle afløser for Kenneth Aaskov  

 

Junior FM v. MGA  

God afvikling i Svendborg. Banerne var rigtig gode og godt og stille vejr. 

Lidt færre end sidste år. Mangler U8. 

Godt socialt samvær. Mange overværede andres kampe. 

  

Play & Stay Tour v. PS 
Rudkøbing blev flyttet. Der mangler tilmeldinger til de forskellige stævner her I forsommeren. 

Der er mange stævner efter sommerferien. 

Det er arrangerende klub, der er ansvarlig for at få tilmeldinger fra naboklubber m.v. 

 

 

Holdturnering 2014 v. AS/alle 
Generelt er det på skinner 

Problemer med holdledere i nogle klubber. 

 

 

Elite/talent v. MH/PS/MGA 

Det fungerer utrolig godt. Træner hver torsdag. Alle er meget glade for træningen. Også den 

fysiske træning. 

Kim Vistesen fra Odense Kommune  gav inspiration til  forskellige træningsmetoder 

Mulighed for mere bredde i træningen. 

 

Vesteran 
Alderwsinddeling blev godkendt. 

Pris i år single 200 – double 100 

Samme præmier som A-række seniorer  

Starter torsdag den 07.08. og derefter 

 

De nye Odense indendørshaller v. AS/KH 

På grund af de nuværende problemer omkring bestyrelsen i TCO er der sket en mindre 

ændring i samarbejdet. FTU kommer indtil videre tættere på.  

    

Coolsport og Ketshop v. AS 

Coolsport giver nu gavekort til FM både for juniorer, seniorer og veteraner. 

Vi undersøgers indløsningen af nuværende gavekort i Ketshop. Om de kan nu bruges til alle 

varer i butikken. Meldes ud i næste nyhedsbrev og på hjemmesiden. 

      

 

 

Næste møde aftalet til s. 10.08. i Ringe efter veteranfinaler 


