
Dagsorden - FTU bestyrelsesmøde 

MØDE : Bestyrelsesmøde FTU’s bestyrelse 

KOPI:  

MØDEREFERATNR.: BS – møde nr. 5, 2015 

MØDEDATO &TID: Tirsdag den 16. juni kl. 19.00- 21.30 

MØDESTED: Boldklubben Marienlyst, Odense 

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

AFBUD: Ingen 

MØDELEDER: Agi Szocska (AS) 

REFERENT: Karl Kr. Hansen (KKH) 

 
Seneste referat fra 4. møde 2015 er godkendt pr. mail. 

  
 

Behandling af sager: 

 

Veteran FM v. KH 

Ca. 25 personer er tilmeldt indtil nu. Der mangler fortsat kvinder. Der sendes reminder ud i morgen 

til alle der var med sidste år. 

Gavekort til Cool Sport udleveres personligt med koder. 

Faaborg Tennis Klub er meget parate til at afholde arrangementet. 

 

“Tøse”- og Motionstennis arrangementer v. MS 

Doublecamp i weekenden aflyst p.g.a. manglende tilslutning. Det bliver afholdt to i efteråret. 

Birgit Lund får desværre ikke tid til at fungere som træner ved endnu en camp i denne 

udendørssæson. Carsten Tornbjerg Og Sandie Sørensen er til gengæld på trapperne med to 

arrangementer i Stjernen Tennis. 

 

Play & Stay Tour v. Alle 

V. Skerninge har afholdt et sådan stævne. Nyt stævne igen den 02.07. 

Stjernen og Fruens Bøge har afholdt et stævne. 

Opfordring til at afholde stævne sendes ud sammen med nyhedsbrevet. 

Vi mangler tovholder til at koordinere minitennistouren. 

 

FTU haltider inde 2015/2016 v. Alle 

Der har været holdt møde sammen med Marienlyst, Odense Kommune, Fruens 

Bøge og TCO. 

Nyt møde i den kommende uge. Elite/Talent melder selv ind, hvad de har behov for. 

 

 

 



 

 

 

FTU holdturnering v. Alle 

PS – Det er en kæmpeudfordring. Der bruges rigtig mange timer. Manglende kendskab til regler. 

Bliver kontaktet næsten daglig om regler og lignende. Manglende resultater og flyttede kampe. 

Holdreglement skal ændres til at være lig med de andre unioner/DTF. 

Klubberne skal tage fat på holdkaptajnerne, og sørge for at de overholder indberetning af resutater, 

flytning af kampe og afbud.  

På næste nyhedsbrev skal klubberne opfordres til at sørge for at overholde regler for afbud, flytning 

og indbretning af resultater. 

Læg små reglementsregler ind på vores hjemmeside. 

Bødegivning drøftes senere. 

 

Elite/Talent træning v. MH/Alle 

Tilmeldt 29 (forventet 36) inddelt i 3 hold efter niveau.  

Træner 3 timer hver torsdag. 4 tennistrænere og 2 fysiske trænere er tilknyttet. 

Møde med alle spillerne og trænerne. Alle kom til orde.  

Budgettet er tilrettet.  

Der er behov for at DTF-elitespillerne er med i træningen. Der tages kontakt med forældrene 

Det er også vigtigt af hensyn til tilskud fra både DTF og Odense Kommune. 

Der holdes styregruppemøde den 17.06. 

 

Nyhedsbrev inden sommerferien v/BK/Alle 

Deadline er inden medio næste uge. 

 

DTF dialogmøde og holdturneringsevalueringsmøde den 29/9 v. AS/Alle 

Der kommer indlæg fra DTF og deres fremtidige politikker 2016/20 

 

Kåringsdagen den 26/9 v. Alle 

KH er tovholder, idet AS er forhindret 

Book Sct. Knuds Gymnasium via TCO alternativ Marianlysthallerne 

MGA sørger for medaljer til juniorer og sørger for minitennisspil. 

 

Økonomi og tennistæpper v/KKH 

Opkrævning af kontingent og holdturnering er sendt ud til alle klubber.  

Bestyrelsesmedlemmer, der har godtgørelse tilgode – både løn og kørsel -  

skal sende disse til kasseren pr. 01.07. Frist den 10.07. 

KKH forhandler den endelig pris for tæpper med Hirtshals (ca. 25.000) og får de sidste tæpper væk 

fra Flora Deco hurtigst muligt og gerne inden den 01.07. Overskydende tæpper gives bort til f.eks. 

Løfteriet 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Orientering: 

 

DTF info v. AS 

Visionsarbejde er afsluttet. Er sendt til godkendelse i DIF 

 

“All in shirts” samarbejde v/AS/KH/CT 

Der har været holdt møde med Lotte. 

Vi tjener en procentdel af omsætningen. Der er link fra vores hjemmeside 
 

Coolsport/Sportsmaster/Ketshop v/AS/Alle 

Der holdes møde med parterne den 17.06 

 

Teenagetennis v/PS 

Der var 13 tilmeldte. Spillerne og forældrene er glade for konceptet 

 

Eventuelt 

Møde med unionerne er fastlagt til den 14.11. 

 

Næste møde er søndag den 09.08 kl. 16,00 i Strib. 
 
 
 

 

 


