Medlem af Dansk Tennis Forbund

Vi vil tennis på Fyn

Referat fra Fyns Tennis Unions generalforsamling tirsdag den 17. februar 2015
Dagsorden
Valg af dirigent og referent
Mikkel Schäfer blev valgt til dirigent
Karl Kr. Hansen blev valgt til referent
Præsentationsrunde af 32 fremmødte
Bestyrelsens beretning
Senior v/Carsten Tornbjerg
Omtalte FM ude og inde. Stigende tilmeldinger. Mangler deltagere i toppen og bredden
Mere turneringsaktiviteter i fremtiden.
Aktivitetsplan for året udarbejdes for at være på forkant.
Veteran v/ Kai Holm
Fortsat holdkampe med både herrer og damer.
Ingen aldersforskel mellem mænd og kvinder.
Rigtig mange tilmeldt til FM indendørs. Også større deltagerantal blandt kvinder
Fruens Bøge er vært ved finalestævne for DM i september 2015
Veteran FM i Ringe er ændret til juni måned
Junior v/ Michael Grube Andersen
Flotte juniorresultater set på landsbasis
Der er for få der deltagere i Minitennistouren og Play & Stay
Mangler spillere i alderen op til 8 år
Hvad kan FTU/DTF gøre for at understøtte på dette område?
Der er fortsat behov for udvikling af trænere, træning og rekvisitter
Samarbejde med de lokale skoler
Komme mere ud til stævner og holdturnering
Elite-Talent v/ Michael Heering
Styringsgruppens arbejdsområde og sammensætning og kommende planlægningsmøder blev
omtalt
Holdturneringen v/Agi
Marianne er stoppet som turneringsansvarlig, men bliver afløst af Preben Silva
Sidste år deltog 28 klubber i FTU holdturneringen, ud af i alt 34 klubber.
Hjemmesiden v/Agi
Der er nu over 500 oprettede profiler. der modtager informationer fra FTU
Der bliver lavet link til hver klubs hjemmeside. Herefter behøver klubberne ikke at give FTU besked
om klubben og bestyrelsens sammensætning m.v.
FTU vision v/Agi
Vores målsætninger blev gennemgået. De fleste var nået eller overgået
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FTU mission v/Agi
Fortsat tilskud til træneruddannelsen – 500 kroner/kursus, FT1-FT4.
Øget tennisaktiviteter også i vintermånederne, nu da vi har Marienlysthallerne
Fokus på fastholde og udvikle medlemstallet
Holde fokus i cast’et og kvalitativ frivillighed i klubberne
Starte proces og støtte op om moderklubber på Fyn
Fokus på kvinder og og nyere (modne) motionister
DM indendørs i marts måned 2015 i Marienlysthallerne
DTF 2015 v/Agi
Gennemgik hovedpunkter, som DTF arbejder med i fremtiden
Mulighed for og ønske om Davis Cup afholdelse i Odense til efteråret

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskab med et overskud på 17.000 blev godkendt uden kommentarer
Fremlæggelse af det kommende års orienterende budget, herunder fastsættelse af kontingent
Der blev forelagt budget med et forventet overskud på 7.000.
Kontingentforhøjelse til FTU med 2 kroner til 20 kroner pr. medlem blev vedtaget
Valg af bestyrelsen
Carsten Tornbjerg TCO og Peter Slifsgaard Svendborg blev genvalgt
Marie Stendahl Fruens Bøge blev nyvalgt

Valg af revisor
Jens Dahl Hansen, Langeskov blev genvalgt
Indkomne forslag
Ingen
Eventuelt
Intet
Formanden takkede generalforsamlingen og dirigenten
For referat
Karl Kr. Hansen
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Referat af drøftelse efterfølgende:
DTF`s Fortjentsnål blev uddelt af Henrik Klitvad til:
Jørgen Jensen, Svendborg
Svend Jørgen Lund, Vester Skerninge
Henrik Klitvad DTF `s formand:
Hvad har den enkelte klub som ambition??
Og hvad kan klubberne gøre for FTU/DTF og omvendt??
Kommentarer
Michael Grube Andersen (MGA), Vester Skerninge efterlyste flere pointgivende turneringer vest
for Storebælt.
MGA så gerne en sammenlægning af tennis i DIF/DTF og DGI regi
Jens Gantris, Direktør for Marienlysthallerne
Fortalte lidt om positiv oplevelse ifm. de nye tennishaller.
Opfordrede til at skaffe flere medlemmer til at spille tennis i hallen.
Pay og Play er blevet en større succes end forventet.
Søren Christens - DTF klubkonsulent
Vil gerne lave flere klubudviklingsforløb i de fynske klubber
Vil gerne lave flere skoletennis på Fyn og udvikle lærernes kendskab til tennisspillet.
Tennis Sportens Dag bliver markedsført via et nyt sms-system
Husk tilmelding
Gjort reklame for tilmelding til de kommende klubsamarbejdsmøder i marts måned.
Lorenz Sønderby - DTF klubkonsulent
Omtalte moderklubmodellen.
Omtalte vidensbanken – Se DTF`s hjemmeside. Der er rigtig mange gode historier at blive klog af.
Omtalte beachtennis.
Jens Erik Dalgaard Jensen – Klubkonsulent på Fyn
Omdelte skrivelse, hvor han tilbyder gratis freelance klubudviklingsassistance ud fra udleveret
skrivelse.
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