
Referat fra bestyrelsesmøde 

MØDE : Bestyrelsesmøde FTU’s bestyrelse 

KOPI:  

MØDEREFERATNR.: BS – møde nr. 6, 2014 

MØDEDATO &TID: Tirsdag den 2. september 2014 kl. 19,00 

MØDESTED: Boldklubben Marienlyst 

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

AFBUD:  Ingen 

MØDELEDER: Agi Szocska (AS) 

REFERENT: Karl Kr. Hansen (KKH) 

 
Seneste referat fra 5. BS møde 2014 er godkendt pr. mail. 
  
 
Behandling af sager: 

 

Tennistæpper (opbevaring og skriv) v. KKH 
Assens er i gang. Har fået sponsoreret selve udlægningsstativet 

Mulighed for at opbevare tæpperne hos Odense Kommune undersøges af KKH. 

Vi vil gerne låne dem ud til Jylland. Lars Elkjær JTU kontaktes. 
 
 

Boldstatus Coolsport v. KKH/Alle 
Blev gennemgået. Vi har brugt det vi har aftale om - ca. 160 dusin på årsbasis. 

Vi har stadig bolde på lager til resten af året og lidt i overskud 
 

Elite/Talent – status og kommende aktiviteter v. MH/PS/MGA 

MH kører uændret udendørs 
Der er lagt et budget for indendørs træning. Pris pr. time i Marienlysthallen bliver på 

nogenlunde samme niveau som tidligere pr. banetime. 

Vi mangler fortsat tilskud fra Odense Kommune fra 2013. Der følges op på dette- 

MH/MGA. 
 

Nyhedsbrev – september v. alle 
Udsendes medio næste uge. 
 

FTU kåringsdag den 27. september v. MGA/Alle 
Foregår i Marienlyst-Hallerne. 

MGA tager sig af minitennis 

AS står for anskaffelse og uddeling af præmier sammen med de område ansvarlige KH, 

MGA, PS, CT 

De respektive tovholdere sørger for invitation til relevante modtagere. 

Der laves en tilrettet invitation af MGA, og en samlet liste over kåringer af AS 



 

FTU samarbejdsmøde den 30. september v. KH/AS 
KH laver den endelig invitation med dagsorden senest i næste uge.  

Der holdes formøde med Cool Sport og Ketshop mfl.  
 

Status og drøftelser vedr. de nye Odense indendørshaller v. AS/KH/alle 
Vi afventer resultatet af møde mandag den 08.09. Der er et godt samarbejde med BM og OK 
ledelsen omkring hallerne. 
 

Davis Cup – Kolding den 12-14. september v. Alle  
KKH bestiller billetter til bestyrelse m.v. 

Vi forventer at 40-50 deltager i vort arrangement fredag aften. 

CT sender en sms til tilmeldte, at vi glæder sig os til at se dem i pausen. 
 

FTU Strategisk Fundament – måljustering mv. v. alle 
Udsat til næste møde 
Møde med de andre unioner lørdag den 22.11. i Scandic i Odense 
 

Orientering: 
  

Økonomisk status v. KKH 
Ser fornuftig ud. Forventet overskud på niveau med sidste år. 
 
Veteran  v. KH 
Fortsat for få kvinder ved FM udendørs. 

Faaborg kunne ikke stille hold til DM 40+ 

DM for veteraner kan blive i Fruens Bøge i 2015.  

Fåborg vil evt. gerne have DM vet. ude arrangementet i 2017. 
 
Senior v. CT 
Planer for indendørs - bl.a. tøsetræf, motionist double drop in o.l. - måske noget lignende for mænd 

incl. f.eks. vinsmagning 
 
Junior v. MGA/PS 
SEB cup i i V. Skerninge i den kommende weekend.   

PS har sendt forslag om minitennis-tour ud i denne uge. 
 
DTF  - siden sidst 
AS - Sune er fastansat som direktør efter 1. periode. 

Der arbejdes på ny sponsor. 

SLTU får ansat en klubkonsulent pr. 1/1 - 2014 

Lars Elkjær holder møde med KTU og SLTU om klubudvikling mv.  
 
Play & Stay Tour v. PS 
Intet 
 
Holdturnering 2014 v. AS/alle 
2-mands hold formen skal evalueres/drøftes/overvejes på de kommende samarbejdsmøder. 
 
TCO status v. AS 



Drøftet 
 
Coolsport og Ketshop v. AS/KH 
Drøftet - Gavekort til Ketshop kan bruges til alle varer i butikken. 

 

Evt. Vi arrangerer bestyrelsestur til Boxen i Herning den 19. 11.  

KKH bestiller det nødvendige antal billetter. Tilbagemelding til KKH senest den 07.09. 
 
 

Næste møde 06.10.14  kl. 19.00 i Marienlyst-Hallerne. 
 
 


