
Referat fra FTU bestyrelsesmøde 

MØDE : Bestyrelsesmøde FTU’s bestyrelse 

KOPI:  

MØDEREFERATNR.: BS – møde nr. 4, 2015 

MØDEDATO &TID: Onsdag den 15. april kl. 19.00 

MØDESTED: Vester Skerninge Tennis Klub 

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

AFBUD:  Marie Stendahl  

MØDELEDER: Agi Szocska (AS) 

REFERENT: Karl Kr. Hansen (KKH) 

 
Seneste referat fra 3. møde 2015 er godkendt pr. mail. 

  
 

Behandling af sager: 

 

FTU holdturnering v PS/Alle) 

Flere hold og flere rækker end sidste år. Det er veteranholdene der vokser. 

De forskellige rækker blev gennemgået. Golden Age annulleres – kun 2 hold tilmeldt. PSi indkalder 

til endelig møde sammen med MH og CT for at få lavet hele holdturneringen så korrekt som muligt. 
 

Stjernen unge arrangement i Svenborg v/PS  

FTU giver tilskud  i form af entre til svømmebadet. 
 

”All in shirts” samarbejde v/AS/alle 

Konceptet aftales med Cool Sport inden vi går videre med sagen og der aftales infomøde med Lotte 

Gundtoft. 
 

Evaluering af BM indetræning v/CT 

Oplæg fra CT blev gennemgået og debatteret. 

Blev positivt modtaget. Tages med til næste møde med BM 

 

Coolsport gavekort til FM v/Alle 

Tilbud på hjemmesiden er for smalt. AS tager kontakt med Claus – aftaler et møde på næste 

bestyrelsesmøde. 

Efterlyste samarbejdsaftalen med Sportsmaster  

 

FTU Facebook side v/alle 
Aftalt at alle får administartionsrettigheder af MH. 

 



 

 

FTU inspirationsdag v/AS 

Dagen afslyses – BK sender meddelelse ud. 

CT give Marie besked. MGA giver Ringe besked.  

Tøsetennis tages over af AS og CT, hvis MS skal aflastes. Play & Stay tages over af  

MGA/MH/PS/BK 

 

Faaborg ny aktivitet ansøgning v/AS 

Umiddelbart gives støtte i form af  videreformidling af ideen. MGA tager ansvar og holder tæt 

kontakt samt vurderer behov og ønsker. 

 

Nyhedsbrev april v/BK/alle 

Er klar til udsendelse. Vi efterlyser klubber, der vil arrangere Play&Stay samt manglende hold til 

holdturneringen.  

 

Mini Tour- Ensretning af pointtildeling v/BK/alle 
BK forsøger at udarbejde en generel oversigt med tilpassede forhold.  

 

Head DM junior 2015 v/MGA 

MGA forklarede uligheden om ude og hjemmekampe. Generel enighed om at der bør stræbes mod 

ligelig fordeling. 

Det blev besluttet, at vi lever med det der nu er opnået, men håber dog på, at de sidste tre ændringer 

kan imødekommes, og hvis ikke i år – så til næste gang. Hvis der er behov, skal der laves en officiel 

henvendelse til DTF/turneringsplanlægger direkte og samlet fra FTU og JTU, som er godkendt af 

en samlet bestyrelse. 
 

Orientering: 

 

FM x 3 v/CT/MGA/KH 

KH har aftale med Faaborg. Der bliver lavet fest fredag aften. 

MGA har lagt ud indbydelse ud – afholdes i Svendborg 

CT har aftale med Næsby. PSi er referee. Morgenmad om søndagen 

 

 

Minitennis v/PS/MS 

FM i minitennis er veloverstået og vindere m. fl. bliver hædret på kåringsdagen. 

 

Teenagetennis v/PS 

Der er sendt invitationer ud til teenagetennis. 
Målet er 11-13 deltagere. 

 

SEB Cup landsfinale v/MGA 
MGA deltager. Intet at bemærke, ud over at det er ærgerligt, hvis lignende tiltag ikke fortsætter i 

DTF regi pr. 2016  



DTF info 

DTF Cup i Marienlyst gik meget godt. Besøgt fra hele landet. Gentages næste år! 

På DTF Generalforsamling skete der udskiftning på kassererposten, hvilket var meget 

overraskende. 

Henrik Klitvad meddelelte, at han stopper som formand i 2016 

KKH refererede sin ikke særlig gode oplevelse af bestyrelsesskiftet ,som gjorde at han trækker sig 

som medlem af adhoc udvalget omkring fastholdelse af medlemmer m.v. 

 

TCO v/KH 

KH berettede om et formøde og om forløbet på generalforsamlingen i TCO og kunne meddele, at 

der holdes ekstraordinært generalforsamling i næste uge. 

 

 

BM v/AS 
Der indkaldes i maj til et haludvalgs evalueringsmøde, hvor AS, KH og CT deltager med nyt forslag 

til driftstrukturen. 

 

 

Elite-talent v/MH 

Der er udvalgt 45 juniorer. Der er indtil videre 7 tilmeldinger. Ingen fra TCO. 

Der er etableret aftale med bredt trænerteam.  

Træningsplan og spilleudviklingsplan udarbejdes for alle spillerne og ikke kun DTF ET spillerne. 

Emma H. er med på den fysiske træning 

Spillerne deles op i tre niveauer 

Vi skal have minimum 35 deltagere à 1400kr ift. Budget. 

MH udarbejder endeligt budget ud fra sikre tilskud fra DTF og Odense Kommune.   

 

Eventuelt 

Medlemsstatus skal diskuteres på næste FTU BS møde. 

BK foreslog Fællestur til UM Skovbakken forslag fra BK 

 

Næste møde 

Tirsdag, den 16.06. kl. 19,00 i Marienlystcentret 

 
 
 
 
 
 

 

 


