
Referat - FTU bestyrelsesmøde 

MØDE : Bestyrelsesmøde FTU’s bestyrelse 

KOPI:  

MØDEREFERATNR.: BS – møde nr. 6, 2015 

MØDEDATO &TID: Søndag den 9. august kl. 16-19/19-21 

MØDESTED: Strib tennisklub og Ulvsbjergvej 4,5500  Middelfart (KKH) 

MØDEDELTAGERE: Agi Szocska (AS) Kai Holm (KH) Karl Kr. Hansen (KKH) Carsten Tornbjerg (CT), Michael 
Grube Andersen (MGA) Michael Heering (MH) Marie Stendahl (MS) 

AFBUD: Peter Slifsgård, Bitten Karlovic, Preben Silva (PSi) 

MØDELEDER: Agi Szocska (AS) 

REFERENT: Karl Kr. Hansen (KKH) 

 
Seneste referat fra 5. møde 2015 er godkendt pr. mail. 

 

Mødet startede med en lille tennisturnering i Strib tennisklub. Agi og Kai vandt doublen. 

 

Behandling af sager 

 

Holdturnering v. PS/CT/KH/AS/ALLE 
CT har fået tilrettet slutspilprogram i samråd med PSi. På den efterfølgende møder skal vi have en 

drøftelse om FTU holdturneringsreglerne skal følges og/eller justeres ind efter DTFs løbende 

ændrede regelsæt. Inspirationsmøde til klubber og holdledere kan komme på tale i foråret 2016. 

Fokus på ”bliv klædt på som holdleder” – hvad må man, retningslinier, ”how to”, problematikker, 

opførsel m.m. #Michael Grube Andersen & Preben Silva. 

 

Referee tilskud v. ALLE 
Tilskud til referee og trænerkurser er fremover 500, dog max 50% af udgiften til kurset, Hvilket ex. 

pt. vil sige max. 300 kr til referee kurser. 

 

FTU haltider inde 2015/2016 v. Alle 
Nyt møde om haltider er aftalt til 17.08. Der arbejdes videre med fordeling og ptomovering af faste 

tider . FTU får fast tid hver tirsdag kl. 20-22 på 3 baner. ET har fået en del af deres ønsker opfyldt. 4 

baner x 4 timer. TCO ønsker ikke at afgive de sidste 2 baner i primetime, selv efter 

juniorlandsholdstrænerens (JAA) anbefaling jf. FTU ET styregruppemøde. 

 

Play & Stay Tour v. ALLE 
Mangler overdragelse fra PS til MS. Skal ske ved et møde inden 01.09.  

Minitouren vinter 2015/16 sættes i gang snarest derefter med MS som tovholder. 

Marie Stendahl kontaktes af Peter Slifsgaard og arrangerer et møde inden for de næste 14 dage med 

henblik på overdragelse af Play & Stay samt Mini Tennis Tour. 

 

ET træning v. MH/MGA/Alle 
Det er nødvendigt at holde en aktivitet for de bedste fynske spillere. Invitere forældre torsdag den 

13.08 til doalogmøde. 



Der fokuseres nu på vintersæsonen.  

 

 

 

DTF dialogmøde og holdturneringsevalueringsmøde den 29/9 ( invitation, program) v. 

AS/KH/Alle 
Afholdes i Marienlysthallerne. KH/AS/BK sender indbydelse ud via nyhedsbrev ultimo august. 

Carsten Nielsen – ny turneringsansvarlig i DTF og Jan Winther - ny katalog program i DTF 

kommer med indlæg. Henrik Klitvad inviteres specifikt. 

 

 

Kåringsdagen (præmier, årets frivillige, booking af sted, invitation) den 26/9 v. KH/Alle 
KH står for arrangementet mht.invitation, præmier, kåringsliste, aktiviteter, sponsorer mv.. 

Undersøges om det kan være i Sct. Knud Gymnasium. 

Deadline for kåringslistefra de omårdeansvarlige, med navne og titler sendes til KH senest 

den10.09.  
 

Nyhedsbrev august 2015 
Indlæg sendes til BK senest den 24.08.2015 

 

Orientering: 

 

Veteran FM v. KH 
Det var en meget fin turnering i Faaborg. De vil gerne være vært  igen til næste år.  

De vil arbejde for flere deltagere til næste år. 

Manual til Coolsport gavekort udformes i smaråd mellem CT/AS/KH/CK i løbet af efteråret 2015. 

Deadline 1. december. 

 

DTF info v. AS 
Orientering om nyt formandsskab sker løbende gennem efterårets FTU BS møder. 

Fynsk talentkraftcenter/udviklingsmiljø – der holdes næste møde den 20.08, hvor AS og MH 

deltager sammen med OK og DTF.  

 

“Tøse”- og Motionstennis arrangementer v. MS 
Seneste arrangement blev aflyst p.g.a. for få deltagere (4). MS er tovholder og afsøger nye 

muligheder/aktiviteter. All in Tennis Camps har budt sig til som arrangør. Går i dialog med Lotte 

Gundtoft. Marie Stendahl foreslår at vi tilbyder All-In Tenniscamps at udbyde dette i samarbejde 

med/på vegne af FTU. Vi (FTU) har ikke nok hænder, tid, ressourcer. Det eneste vi skal er at ’lægge 

baner til’ samt bidrage til markedsføringen (via mail, hjemmeside, FB osv). Alt andet (trænere, 

tilmeldinger, afvikling osv.) står All In Tenniscamps for.  

Jeg foreslår derfor at enkelte af vores indendørsbaner i Marienlyst (hverdage samt weekender) – 

tilbydes til All in Tenniscamps. Ligesom jeg foreslår at vi samarbejder med All In Tenniscamps ved 

udendørssæsonen.  

Få dette op at stå som en ”tour” næste år? Faaborg er interesseret/få ind i nyhedsbrev: Er din klub 

interesseret i… 

 

 

Teenagetennis v/PS 



Udsat til næste møde grundet PS afbud til BS mødet. 

 

Eventuelt 
Intet 

 

 

Næste møde torsdag den 10.09.2015 kl. 19 i Dalum Hallerne. KH sørger fo booking af lokale 

samt mad/drikke. 

 
 
 
 

 


