
Referat fra FTU bestyrelsesmøde 

MØDE : Bestyrelsesmøde FTU’s bestyrelse 

KOPI:  

MØDEREFERATNR.: BS – møde nr. 5, 2014 

MØDEDATO &TID: Søndag den 10. august 2014  

MØDESTED: Ringe Tennisklub 

MØDEDELTAGERE: Agi Szocska (AS), Carsten Tornbjerg(CT), Kai Holm(KH), Karl Kr. Hansen(KKH) 
Michael Grube Andersen (MGA) senere 

AFBUD: Micheal Heering, Peter Slifsgaard  

MØDELEDER: Agi Szocska (AS) 

REFERENT: Karl K. Hansen (KKH) 

 
Seneste referat fra 4. BS møde 2014 er godkendt pr. mail. 
 
  
• Behandling af sager: 

 
Tennistæpper (opbevaring og skriv) v. KKH 
Aftale med Flora Deco er forlænget et kvartal ad gangen. 
Oplæg om mulighed for at låne tennistæpper gratis sendes til alle kontaktpersoner og ud via august 
nyhedsbrev, og på hjemmeside. Aftales med Bitten 
Pris på udrulningsstativ sørger KKH for. KKH er tovholder og kontaktperson for dette projekt. 
 
Boldstatus opbrugt Coolsport konto?– oversigt v. KKH/Alle 
KKH bestiller en oversigt samtlige leveringer siden 01.01.14 
Oversigt over bestillinger fra hver ansvarlig inden udgangen af august måned. 
 
FTU Strategisk Fundament – måljustering mv. v. alle 
Arbejdes der videre på til de næste BS møder. 
 
Nyhedsbrev – august v. BK/alle 
AS sender oplæg til Bitten. bl.a. de kommende aktiviteter (DC, Kåringsdag, Samarbejdsmøde mv.) 
KH sender noget om veteranturnering til AS. 
 
FTU kåringsdag den 27. september v. MGA 
Alle der har vundet DM-medaljer. Alle holdturneringsvindere. 
Deltagere på landshold. Tennisdommere/ledere/trænere mfl. fra Fyn, som anerkendes. 
MGA/AS sørger for booking af Sct. Knuds Gymnasium via TCO 
  
FTU samarbejdsmøde den 30. september v. KH/AS 
Afholdes i Marienlyst. DTF deltager. Holdturnerings evaluering. 
KH sørger for invitation senest den 1. september 
 
U16/18 piger arrangement – FTU tilskud v. AS/alle 
Op til 2.000 i tilskud. Afhænger af det endelige skriftlige oplæg/budget. 
 



Davis Cup – Kolding den 12-14. september v. Alle 
KKH/AS laver aftaler med Bramdrupdams-Hallen om en FTU-lounge. 
Derefter indbydelse ud via nyhedsbrev og på hjemmeside med tilmelding via Klubmodul/event 
 
 

• Orientering: 
  

Hjemmeside v BK 
Web-master holder generelt fri i juli måned og omkring jul/nytår. 
Eventuelt finde en afløser i visse situationer. 

Meldes ud til medlemmerne i de givne situationer. 
 
Veteran FM/DM  v. KH/AS. 
Dialog om plusser og minusser om ændring af termin/struktur. 
Den endelig beslutning tages, når årskalender foreligger. 
   
DTF (Moderklub, Vidensbank, Beachtennis, Fyn (fastholdelse og rekruttering) v AS 
Ingen moderklub endnu udvalgt af DTF på Fyn 
FTU har investeret i bolde og ketcher  x 4 til Beachtennis 
AS og Søren Christens har afholdt møde vedr. opdatering på alle klubber og aktiviteter på Fyn 
 
Play & Stay Tour v. PS 
Intet at bemærke. 
 
Holdturnering 2014 v. AS/alle 
En del kampe er flyttet og bliver ikke afviklet. 
Marianne holder nøje med situationen 
 
FTU Elite/talent træning v. MH, MGA og PS 
Fungerer fint. Der er både spiltræning og fysisk træning. 
Der skal holdes FTU Elite/Talent styringsgruppemøde vedr. rammerne og justeringer med deltagelse 

af Jens Anker Andersen og Søren Jakobsen, samt TCO og FBT snarest og senest inden 

vintersæsonen starter.  
 
TCO v. AS 
Der har været holdt ekstraordinær generalforsamling og ny bestyrelse er valgt. 
TCO er med til koordineringsmøde omkring indendørs tennisbaner. 

DTF er i dialog med TCO 

OK er i dialog med TCO 

BM er i dialog med TCO 
 
Status - de nye Odense indendørshaller v. AS/KH 
Officielt åbning af hallen er indtil videre den 08.11.2014 
AS er tovholder for aktiviteter denne dag. 
Dialog om betaling for spilletid. Faste tider contra pay & play. 
  
Coolsport og Ketshop v. AS 
Der er nye folk i den daglige drift i Ketshop. 
AS og KH holder snarest møde med Ketshop 
Der mangler stadig endelig afklaring om indløsning af gavekort fra Cool Sport og ny hjemmeside, 

men afklares snarest. 
  



Kids Tennis v AS 
Vi holder os neutralt. Konceptet er umiddelbart godt og tilgængeligt. 
 
Cardiotennis v AS 
Startet op i SLTU og KTU. 
 
Eventuelt 
FTU sender MGA på seminar omkring Play & Stay. 
MGA inviterer derudover op til 5 trænere fra Fyn, der får et tilskud til seminaret på 500 kroner fra 

FTU 
 
Næste møde er fastsat til tirsdag 02.09. kl.17.00 i Marienlyst Centeret 

17-18.30 Beachtennis spil 

19-21.30 FTU BS møde 
 


