
Referat fra FTU bestyrelsesmøde 

MØDE : Bestyrelsesmøde FTU’s bestyrelse 

KOPI:  

MØDEREFERATNR.: BS – møde nr. 9, 2014 

MØDEDATO &TID: Torsdag, den 18. december 2014 kl. 18.30 

MØDESTED: Windelsvej 13, 5000 Odense C 

MØDEDELTAGERE: Agi Szocska AS, Kai Holm KH, Carsten Tornbjerg CT, Michael Heering MH, Michael 
Grube Andersen MGA, Bitten Karlovic BK Karl Kr. Hansen KKH, 

AFBUD:  Peter Slifsgård 

MØDELEDER: Agi Szocska (AS) 

REFERENT: Karl Kr. Hansen (KKH) 

 

Seneste referat fra 8. BS møde 2014 er godkendt pr. mail. 

  
 
Behandling af sager: 
 
Medlemsudviklings udvalgsgruppe – hvem fra FTU v. AS/alle 
KKH går ind i projektgruppen. AS orienterer DTF den 14/1. 

 

Æresnål, Fortjentsnål, Lederpris – indstilling fra FTU til DTF BS møde 14/1-2015 v. AS/alle 
Emner blev drøftet og indstillet.  Der udarbejdes indstillinger inden den 14/1 til næste DTF BS 

møde. 

 

Wimbledon billetter og French Open v. AS/alle 
Der kan bydes ind på enkelte begrænsede Wimbledon billetter via DTF, dog uden garanti for 

pladser. FTU vil ikke umiddelbart benytte os billetter til French Open som præmier. AS giver TR 

besked. 

 

2 eller 3 års siddende, samt max. 12 års BS post (svar retur til DTF 14/1) v. AS/alle  
Vi er åben for begge forslag, men afventer DTFs beslutning. 

 

FTU Kontingent øgning v. AS/alle 
På generalforsamlingen vil bestyrelsen foreslå kontingent hævet med 2 kroner til 20kr/medlem. 

Kontingentet har ikke været hævet de seneste år. FTU har stigende aktivitetsniveau både ude og 

inde, Flere fælles aktiviteter og mere fælles træning på Fyn. 

 

Tennistæpper - Hirtshals, Assens mfl.. v. KKH 
KKH gav en kort forklaring, hvorfor solgte tennistæppe var uden streger. De har desværre fået 

leveret 4 ruller som oprindeligt var de to yderste af seks baner. Sagen bliver ordnet snarest og senest 

lige efter nytår. 

 



Lukket punkt – uden for referat 

 

Motionist turnering (for efter voksenintro mv.)  
Frank Gaba - Fruens Bøge kan lave en sådan turnering. Vi kan yde støtte til nye initiativer. Evt. 

oprette et ekstra række til veteran FM 

 

Beretning samt evt. FTU GF 
Input sendes til AS fra hver ansvarsområde inden den 14/1.  Beretning og dagsorden til GF sendes 

ud senest den 22/1 – FTU GF dato fastholdt til den 24/2. 

 

BM (fysisk rum, træner rum, ny fælles kultur, nøgler, depot rum, turneringer, halmøde mv.) 
Behovene undersøges, og derefter aftales løsninger for disse områder. 

TCO deltog ikke i halmødet. Drøftede forskellige forhold. bl.a. stole på hver bane til spillere og 

tilskuere mv.. 

Færdiggørelse af omklædningsrum og cafeteria. Belægningsprocenten er stadig ikke stor nok.  

Godt at senior DM placeres i BM, også  mht. driften. 

 

Talentcenter Fyn møde med Odense Kommune og DTF v. AS/MH/MGA 
Kort referat. Positivt møde Der arbejdes videre. 

 

Hans Frandsen – møde/undervisning  v. AS 
Tilbud til vores medlemmer. Er velkommen i FTU. AS aftaler videre. 

 

Nye bestyrelsesmedlemmer 
Gerne ønske om hjælp på seniorområdet. KH tager ansvar. 

Mht. ny holdturneringsansvar – så er der en interesseret afløser for MP. 

Michael Heering tager midlertidigt over efter LK på pressedelen 

 

Hjertestarter kursus for tennis samt søge Trygfonden v/AS 
Afventer og undersøger mulighederne. 

 

Søge Odense Kommune for tilskud til senior DM v. alle 
Forventer BM søger tilskudsmulighederne. 

Der holdes møde den 6. januar om de mange praktiske forhold mellem DTF, FTU og de 

odenseanske klubber. 

 

Kåring af årets frivillige? v. AS/alle 
Skal findes via indstilling fra klubberne i august/september. Kåres fremover hvert år på den fælles 

kåringsdag. 

 

 

Orientering: 

  

FM’er v. KH/CT/MGA 
Seniorer: For få tilmeldinger p.t. Der bliver foretaget opfølgning  

Juniorer: Tungt ud med tilmeldinger. Der laves personlig opfølgning på licensspillerne. 



Veteraner: Allerede 8 tilmeldte. Sidste tilmelding er først den 09.01. 

 

TCO v. AS 
Oplyst om igangværende Klubudviklingforløb med Lorenz, DTF. 

Opfordre til et samarbejdende dialogmøde primo det nye år mellem DTF, FTU, FBT og TCO. 

 

Coolsport/Sportsmaster/Ketshop 
Det nye samarbejde blev drøftet. FTU ønsker trøjer til junior FM, som erstatning for drikkedunke. 

Der afholdes møde med sponsor og samarbejdpartner den 22/12. 

 

Økonomi v. KKH 
Det ser fornuftigt ud. Skønsmæssigt et overskud på 10.000 - 20.000kr. 

 

Senior DM uge 10 2015, MTO, formøde 6/1-2015  v. AS/CT 
På mødet skal der drøftes alle de praktiske forhold – Jens Erik Dalgaard (DTF) deltager også, i det 

han har tidligere stor erfaring omkring forhold udenfor selve arrangement og kampafvikling fra 

Hørsholm. 

 

DTF Frivillighedsstrategi v. AS 
Kort redegørelse. DTF er i opstartsproces og der orienteret løbende. 

 

Evt. 
Der blev takket og taget pænt afsked med Lars Kristensen – FTU pressekonsulent, som har fået job 

og snart flytter til København i starten af BS mødet.  

BS mødet blev afsluttet med ”pakkeleg a la julefrokost” – og der blev takket for den gode og 

kompetente frivillige indsats for FTU gennem året samt ønsket glædelig jul 

 

Næste BS møde fastsættes til den 29. januar 2015 kl. 19,00 i BM 

 

 
 


