
Referat fra bestyrelsesmøde 

MØDE : Bestyrelsesmøde FTU’s bestyrelse 

KOPI:  

MØDEREFERATNR.: BS – møde nr. 8, 2014 

MØDEDATO &TID: Mandag, den 10. november 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 7. BS møde 2014 er godkendt pr. mail. 
  
 
Behandling af sager: 

 

FTU kalender v/MGA/Alle 
Kalender er færdig og bliver lagt ud på hjemmesiden. 
 
 

FTU Fælles tennisaktiviteter i BM, vinteren 2014 v/ CT/PS/BK/AS 
Oplæg blev gennemgået godkendt. Lægges ud på hjemmesiden. 

Vi mangler en træner til FM aktiviteterne. Delvist på plads. 

Drøftede mulighederne for opbevaring af vore rekvisitter m.v. Der kommer snarest en 

midlertidig løsning herpå. 
 

Strategisk Fundament justeringer v. ALLE 
Efter drøftelse omkring forventninger til medlemstallet i årene fremover blev udkastet 

revideret og godkendt på alle punkter. 

Fremlægges på det kommende unionsmøde med DTF den 22.11.12 

Lægges derefter på hjemmesiden. 
 

 
Orientering: 
  

TCO/KTK samarbejde v/AS ALLE 
Orientering og drøftelse om samarbejdet, der også involverer både DTF, FTU og JTU og 

andre klubber. 
 
Elite - Styringsgruppemøde og træning v MH 
Orientering fra afholdt styringsgruppemøde 

Evaluering af udesæsonen. Desværre er der ikke tilmeldte spillere fra TCO, og der mangler 

også spillere fra FBT. 



Kommende indendørs sæson: TCO/Ismar og FBT/Bettina givet udtryk for at bakke fuldt op. 

Lidt begrænset deltager antal indtil nu. 

Opfordring til at have Team Fyn hold i alle aldersklasser. 
 

Boxen v/KKH/AS/Alle 
Billetterne blev uddelt. Samkørsel aftalt. 
 
BM Tennis Center Odense - åbning 
Program er udsendt for dagen den 29.11. 

Der arrangeres ATK træning dagen før 

Der arrangeres HEAD ketcher afprøvning efter åbningen 

Der arrangeres SEB camp dagen efter 

DTF har allerede lagt forskellige aktiviteter ind i centret 

DGI har også booket i hallen 
  
Evt. 
Lille julefrokost ændret til torsdag den 18. december 19 - 22 hos AS 
 

Næste møde er DTF seminariet den 22.11.12 
 
 


