
Referat fra FTU bestyrelsesmøde 

MØDE : Bestyrelsesmøde FTU’s bestyrelse 

KOPI:  

MØDEREFERATNR.: BS – møde nr. 2, 2015 

MØDEDATO &TID: Onsdag, den 11.marts kl. 19.00 

MØDESTED: Marienlystcenteret 

MØDEDELTAGERE: Carsten Tornbjerg (CT) Bitten Carlovic (BK) Peter Slifsgaard(PS) Michael Heering 
(MH) Karl Kr. Hansen (KKH) Agi Szocska (AS) Marie Stendahl (MS) Michael Grube 
Andersen (MGA) 

AFBUD: Kai Holm  

MØDELEDER: Agi Szocska (AS) 

REFERENT: Karl Kr. Hansen (KKH) 

 
Seneste referat fra 1. BS møde og GF 2015 er godkendt pr. mail. 

  

  

Behandling af sager: 

 
Konstiturering af bestyrelsen v. AS/Alle 
Kasserer KKH . Næstformand/veteraner KH. Seniorområde CT og MS. Teeange/unge PS. 
Minitennis/Play&Stay MS. Elite/talent træning MH. FM/Team Fyn MGA 
Formand AS. 
 
Rammer for BS arbejdet v. AS/Alle 
Info om Etiks kodeks. Tavshedspligt. Overholde aftaler også tidsaftaler. Kommunikation. 
Status for økonomi hvert halvår. 
Bilag for udgifter, kørselsafregning senest hvert halvår. 
 
Elite/Talent - udesæson 2015, trænere, økonomi, morgentræning mv. v. MH/MGA/AS/Alle 
Det besluttes hvem, der skal indgå i træningen af mulige spillere – forventet 30 spillere 
Trænerteamet skal sættes medio april. Der er flere gode emner i spil. 
Opdele spillerne i tre hold. Der er lavet budget med egenbetaling på 1.400. 
Forventet tilskud fra Odense Kommune og Dansk Tennis Forbund som i 2014. 
MGA forventer, at alle ungdomshold både piger og drenge er med i danmarksturneringen. 
 
Fælles fysiske faciliteter i BM v. MH/Alle 
Der har været holdt møde mellem BM, TCO, Fruens Bøge og FTU om fordeling  af udgifterne til indkøb af 
materialer samt anvendelse af fællesarealer. TCO/Thomas vender tilbage snarest.  
 
Unionsmøde og DTF GF den 21/3 v. AS/Alle 
4 fra FTU`s  bestyrelse (KKH, AS, PS og MH) deltager både i unionsmøde og selve generalforsamlingen. 
 
Input til næste nyhedsbrev  v. Bitten/Alle . 
Flere forslag blev drøftet. Sendes straks til Bitten. Deadline er 22.03 – inden påske. 
 



 
 
FTU Inspirationsdag v. Alle 
Foregår i Ringe lørdag den 26. april 
MS laver oplæg. Primært for voksne. 
MGA videresender invitation fra sidste år. 
 
FTU motionist træning v. CT/Alle 
Det er gået rigtig godt i indendørssæsonen. Følge op  med nye FTU tiltag. 
 
Tøsetennis v. CT/MS/Alle 
Har været en succes både ude og inde.  Dialog om en sommertour udendørs med træner.  
 
Tennissportensdag v. Alle 
Ny form for rekruttering af nye medlemmer via SMS fra medlem til potentiel nyt medlem. 
 
”All in tennis Camps” v. Alle 
Besluttet ok på hjemmesiden og nyhedsbrev sammen med andre tiltag der støtter og underbygger 
tennissporten uanset kommercielt formål. Blot det supplerer fynsk tennismiljø og aktiviteter. 
 
Tennis Europe, Talenttrup U12  mv. v. Alle 
Vi  vil evt. overveje støtte op, hvis der etableres en turnering på Fyn 
 
FTU profiler – hvordan får vi flere?! v. BK/AS 
Markedsføres ude i klubberne. Specielt også for nye medlemmer. 
Skal vi gøre mere ?– f.eks. udlove en mindre præmie blandt nye profiler. Emnet tages op til næste BS møde 
igen. 
MH arbejder videre omkring Facebook 
 
 

Orientering 

 
Samarbejdsmøder i marts x 4 v. AS/Alle 
De første 3 møder er gået rigtig godt. Afventer det sidste på Østfyn i morgen.  
 
FTU GF v. Alle 
Det forløb meget tilfredsstillende med store roser. Ca. 35 deltagere.  
 
Minitennis v. PS 
FM  afvikles i Sct. Knuds Gymnasium den 29.03.2015 
 
Hans Franzten kursus tirsdag den 15/4 v. AS 
Der følges op på tilmeldingerne og sendes reminder ud via nyhedsbrev og ny FTU FB side . 
 
Senior DM v. AS/CT 
Succesfuldt og velafholdt. Alle parter (DTF, FTU og BM) samt udvalgte klubber oig medlemmer gjorde en 
god og stor indsats.  
 
DTF CUP inde v. AS 



Flere fra bestyrelsen deltager. Overgået forventninger med 43 hold. Plan var 30 hold. 
Foreslag til DTF om at man næste år afholder mix 1. dag og ren herre/dame den næste, så man kan deltage i 
begge rækker.  
 
 
BM baner v. AS 
Mange ting forløber rigtig godt.  Justeringer er mulige til næste sæson. Vi bør komme med et samlet FTU 
oplæg  til næste haludvalgsmøde ultimo april. 
 
 
Tennis tæpper  v. KKH 
KKH orienterede om de sidste tæpper til henholdsvis Assens og Hirtshals. Derefter kan vi få de sidste 
materialer væk fra Flora Deco i løbet af april måned. 
Den endelig pris med Hirtshals skal aftales.  
Der skal laves skriftlig aftale med Strib, Assens og Nr. Broby der hver har fået en bane til låns. 
 
Coolsport/Ketshop/Sportsmaster v. AS 
AS orienterede om det fremtidige koncept. Løbende opdatering på proces. 
 
Evt. 

PS gav udtryk for at der mangler en endelig evaluering og fastsættelse af den kommende form af  

holdturneringen for 2015.  

Det bør fremover tages op på det store samarbejdsmøde til efteråret. Specielt om vi skal fortsætte 

med tomandshold/4mandshold I juniorrækkerne..  

 
 

Næste møde onsdag den 15. april kl. 19,00 i V. Skerninge klubhus. MGA og MH sørger for mad og 

drikke. 

 


