
Referat fra bestyrelsesmøde 

MØDE : Bestyrelsesmøde FTU’s bestyrelse 

KOPI:  

MØDEREFERATNR.: BS – møde nr. 7, 2014 

MØDEDATO &TID: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 19.00 

MØDESTED: Boldklubben Marienlyst 

MØDEDELTAGERE: Agi Szocska(AS) Karl Kr. Hansen(KKH) Carsten Tornbjerg(CT) Michael Grube 
Andersen (MGS) Michael Heering(MH) Bitten Karlovic(BK) Marianne Pedersen(MP)  

AFBUD:  Peter Slifsgaard(PS) Kai Holm(KH) Lars Kristensen(LK) 

MØDELEDER: Agi Szocska (AS) 

REFERENT: Karl Kr. Hansen (KKH) 

 
Seneste referat fra 6. BS møde 2014 er godkendt pr. mail. 

  

Behandling af sager: 
 

Tennistæpper (opbevaring og skriv) v. KKH 
Der er forhåndsaftaler med Nr. Broby Tennisklub,  Assens Tennis Klub og Hirtshals 

Tennisklub. Indvielse i Strib/Lillebælt Tennis den 10/10. 

 

Coolsports hjemmeside v. AS/KH/alle 
Er sendt ud til bestyrelsen.  Der er nu etableret et samarbejde mellem Sportsmaster og 
Coolsport, som skal defineres yderligere. 

 

Elite/Talent – status MH/PS/MGA 
Indesæsonen starter, når tennisbanerne i Marienlyst er parat til at spille på. Omkring ultimo 

november. Der blev holdt et konstruktivt møde med DTF`s direktør og juniorlandstræner. 

Der er lavet et udkast til udvælgelse af spillere. Udkastet er sendt til juniorlandstræneren, 

som overordnet har godkendt dette, dog med kommentar om reduktion i U14 udvælgelsen 

til næste sæson. 

Der er udarbejdet økonomisk oversigt, der blev udleveret. Bør justeres, så den samlede 

udgift er indenfor de fastsatte rammer. 

Vi mangler fortsat at få udbetalt tilskud fra Odense Kommune, Elite. Det sørges der for nu 

(MH). Derudover opkræves tilskud fra Dansk Tennis Forbund (KKH)  

 

Web, galleri/Instagram, kontaktpersonsliste, klubvisning/link v. BK/AS 
Instagram skal undersøges yderligere (AS). Eventuelt Picasso undersøges (BK) 

Kontaktpersonliste skal løbende ajourføres. Dette tages op på de kommende lokale 

samarbejdsmøder i foråret 2015. 
 

Status for FTUs bestyrelse – hvem/hvad i fremover v. alle 
Vurderes videre de kommende måneder. 
 

FTU Strategisk Fundament – måljustering mv. v. alle 
På næste møde ajourføres fundamentet, som første og primære punkt på dagsordenen. 



 

Forberedelse til møde med DTF og de andre unioner den 22/11, Scandic, Odense v. 

AS/alle  
Forberedes på næste BS møde 

 

Kalender 2015... (GF 24/2?, samarbejdsmøder uge 10-12, DTF GF 21/3 v. MGA/alle 
FM inde Seniorer 1. weekend 2015 

FM inde Juniorer 2. weekend 2015 

FM inde Veteran 3. weekend 2015 

Listen ajourføres og gøres færdig på næste møde – inden den sendes ud og lægges ud på 

hjemmesiden 

 

 

Klubsamarbejdsmøder marts 2015 DTF/FTU v. AS (SC) 
Datoerne fastlægges af SC. Afventer endelig tilbagemelding fra klubkonsulent Søren 

Christens, som sker inden næste BS møde. 

 

Aktiviteter inde i BM nye indendørshaller dec. 2014: Kids Day, Tøsetræf, doubletræf,  
Drøftes videre på næste møde. MH melder fra til Lenonardo vedr. Kids Day, da det kræver 

flere ressourcer og et større setup. 

 

FTU tider mandag, Cardiotennis, holdturnering, DTF Cup inde, marts 2015 mv. v. alle 
FTU har reserveret 3 baner hver mandag 20-22 til forskellige aktiviteter. Udvalg bestående 

af CT, PS, AS og BK blev nedsat for at finde det rigtige koncept. CT er tovholder for 

indkaldelse til møde. 

 

Diverse økonomisk udestående – indhentnings status v. KKH/MH/MGA/alle 
KKH sørger for at alle udestående udgifter/indtægter er på plads senest den 01.12. 

 

Låneansøgning fra Stjernen v. AS/alle 
Klubben har fået mulighed for at udvide med 2 baner. Ansøgning kommer senere. 

 

Orientering: 

  

Davis Cup arrangement v. AS 
Vellykket arrangement med 50 deltagere fra Fyn til fælles FTU lounge arrangement 

 

Kåringsdagen v. MGA/AS 
Vellykket arrangement. Godt besøgt med ca. 100 fremmødte. God inspiration omkring 

minitennis fra MGA. Fremover kun én præmie pr. vinder uanset antal af sejre. 

 

Dialog/samarbejdsmøde v. alle 
Igen et vellykket arrangement med ca. 45 fremmødte. Ros fra DTF (Sune Alenkær og jens 

Anker Andersen) for deres gode indlæg og dialogen. 

 

DTF - siden sidst (Nordisk konference., BS møde, Turn. møde, låneansøgn. VST) v. AS 

 

FTU synlighed/reklame (Instagram, FB, flag og film mv.) v. AS 



Vi forsøger at følge med tiden 

 
Minitennis Tour v. PS 
På plads nu. Endelig kalender er udsendt 

 

Status og drøftelser vedr. de nye Odense indendørshaller, streger og åbning v. AS/KH/alle 
Åbningsarrangement 08.11 skubbes nok pga. udfordringer med diverse vedr. byggeriets sidste fase. 

Streger til tennis 10 på alle baner er ønskelig. AS arbejder videre omkring mulighederne. 

Weekendkontingent en idé og ønskeligt. 

 

 

TCO Status v/ AS 

Klubben starter klubudvikling her i oktober. 
 
Coolsport og Ketshop v. AS/KH 
Der kan nu købes Head produkter (ketchere, bolde og sko) i Ketshop 

 

Kursus - reklame og medier... (Per Vinkel) v. AS 
Vurderes i DTF og i de øvrige unioner. Lægges på hjemmesiden (BK) 

 

Veteranmøde med Emery v. KH 
Ønsker at holde møde med FTU om veteranturnering 

 

Boxen v. KKH/AS/alle 

Billetter er købt og modtaget. Uddeles på næste møde 
 

Evt.  

 

Næste møde aftales 

10. november kl. 19,00 i Marienlyst - kort dagsorden udsendes af AS. 


