
Referat fra FTU bestyrelsesmøde 

MØDE : Bestyrelsesmøde FTU’s bestyrelse 

KOPI:  

MØDEREFERATNR.: BS – møde nr. 1, 2015 

MØDEDATO &TID: Torsdag, den 29. januar kl. 19.00 

MØDESTED: Marienlystcenteret 

MØDEDELTAGERE: Agi  Szocska AS, Michael Heering MH. Carsten Tornbjerg CT, Peter Slifsgård PS, 
Michael Grube Andersen MGA, Karl Kr. Hansen KKH 

AFBUD:  Kai Holm,Bitten Karlovic 

MØDELEDER: Agi Szocska (AS) 

REFERENT: Karl Kr. Hansen (KKH) 

Seneste referat fra 9. BS møde 2014 er godkendt pr. mail. 

  

Behandling af sager: 
 
Dialogmøde (DTF, FTU, TCO, FBT, OK, BM) v. AS/KH/Alle 
Fyldig referat er sendt ud til alle. 
 
EliteTalent - ude sæson 2015, styregruppe møde, forældremøde, Bill, fysiske faciliteter BM mv. v. 
MH/MGA/Alle 
Bill vil blive inviteret  som FTU ET træner. MH inviterer til styregruppemøde medio februar. Derefter 
forældremøde. FTU er indstillet på at investere ca. 5.000kr i rekvisitter til fysisk træning. 
  
FTU GF den 17/2 v. AS/Alle  
Revisor er indstillet på genvalg. Michael Schäfer er indstillet på at varetage dirigenthvervet. KKH sikrer, 
hvem der er på valg. Kontingent foreslås sættes op fra 18kr til 20kr/medlem. Der bliver uddelt DTF 
fortjentsnåle. 
 
Nyhedsbrev primo februar v. Bitten/Alle  
Aktuelle indlæg sendes til Bitten inden 1. februar. 
 
FTU Inspirationsdag v. Alle 
Aftales endeligt på næste bestyrelsesmøde. Inspirationsmøde mellem MGA,CT og nyt bestyrelsesmedlem. 
Gerne seniorfokus i år. 
 
Tennissportensdag v. Alle 
FTU laver ikke noget før-event i år. 
 
Samarbejdsmøder i marts x 4 v. AS/Alle 
Husk at omtale af FM, Inspirationsdag, Tennissportensdag. Medlemstal (fastholdelse og rekruttering), 
Holdturnering, Aktiviteter, Moderklubber, Vidensbank mv..  
 
Tennis Europe U 12/SLTU - FTU tilskud?! V. MGA/Alle 
FTU ønsker ikke at give tilskud til spillere fra Fyn, når turneringen ligger på Sjælland, men lægges turnering 
på Fyn, kan der genansøges. 



 
DTF rekrutterings og fastholdelses ad hoc gruppe - ekstra klub medlem skal findes til 1. møde 20/3 v. 
AS/Alle 
KKH repræsenterer FTU i gruppen. AS finder én fra de fynske klubber. 

 
Orientering 

 
Økonomi v. KKH 
Regnskab for 2014 med overskud på 17.000 og budget for 2015 med et overskud på 7.000 blev godkendt. 
 
FM inde x 3 v. CT/MGA/KH 
Drøftelse af beregning af nødvendige timeantal til stævner. Kan finjusteres fra alle parters side. 
Endelig aftale om FM o.l. bør drøftes i haludvalget. Åbningstider i cafeteriet bør også drøftes. 
MGA/junior: Tilfreds med stævnet. Der er fortsat mangel af spillere i alderen  8-10 år. 
CT7senior: Tilfreds, men kunne ønske flere deltagere specielt på damesiden. 
KH/veteran: Har meddelt, at det var en stor succes i veteraner.  Deltagerantal 48 mænd og 14 damer. 
OBS. Justering af deltagergebyr/præmiechecks og reserverede banetimer 
 
Hans Frandsen kursus tirsdag den 14/4 v. AS 
Afholdes i Marienlystcenteret 17-20. Invitation sendes ud via Bitten, nyhedsbrev og hjemmesiden 
Deltagergebyr aftales senere. 
 
Senior DM v. AS/CT 
Der holdes møde i koordineringsudvalget ingen den 17/2 
 
DTF CUP inde v. AS 
Håber på mange kampe og socialt samvær. Reminder ud i februar nyhedsbrevet. 
 
DTF/KU (moderklubber, Vidensbank, Klubudvikling) v. AS 
Strib, Fruens Bøge og Vester Skerninge er i forslag til næste omgang. Der tages kontakt fra DTFs side. 
 
Nationalt tennis seminar v. AS/KKH/MH 
Fagligt og socialt godt og givende arrangement. Præsentationer kommer ud på DTFs hjemmeside 
efterfølgende. 
 
Tennis tæpper  v. KKH 
Tæpperne er nu fordelt til Strib, Assens og Nr, Broby.  Der er problemer med, at der leveret forkerte 
tæpperbaner. KKH ordner dette I februar måned. Laver låneaftale, og aftaler den endelig pris med Hirtshals, 
når de har fået de sidste to ruller tæpper. 
 
BM Tenniscenter Odense v. AS/KH/Alle 
Alle forhold tages op I haludvalget. Fornuftig belægning på omkring 50%. 
 
HEAD bolde (ATP/Pro) v. AS/Alle 

Husk at det er HEAD Pro bolde der leveres via sponsoraftalen i stedet for ATP bolde, som der skal 

betales for af FTU. 

 
Evt. 
KKH får styr på korrekt betaling af timer i Marienlystcenteret.  


