
Referat fra - FTU bestyrelsesmøde 

MØDE : Bestyrelsesmøde FTU’s bestyrelse 

KOPI:  

MØDEREFERATNR.: BS – møde nr. 7, 2015 

MØDEDATO &TID: Torsdag den 10. september kl. 19-21.30 

MØDESTED: Dalumhallen, Mejerivej, Odense 

MØDEDELTAGERE: Agi Szocska (AS) Kai Holm (KH) Karl Kr. Hansen (KKH) Carsten Tornbjerg (CT) Michael 
Grube Andersen (MGA) Marie Stendahl (MS) Preben Silvas (PS) Bitten Kalovic (BK) 

AFBUD: Peter Slifsgård, Michael Heering 

MØDELEDER: Agi Szocska (AS) 

REFERENT: Karl Kr. Hansen (KKH) 

 
Seneste referat fra 6. møde 2015 er godkendt pr. mail. 

 

Behandling af sager 

 

Holdturneringsevaluering samt ny til posten v. PS/CT/KH/AS/Alle 
Enkelte resultater er endnu ikke modtaget. 

PS er igang med at lave en skriftlig evaluering til samarbejdsmødet den 29/9. 

Forslag om at holde møde i foråret 2016 om det at være holdkaptajn. 

PS sender en liste til KKH over nødvendige bøder for afbud og trukket hold.  

Der skal være fuld klarhed om play-off kampe som aftales med DTF og JTU til næste sæsonstart. 

 

 

FTU aktiviteter inde i BM 2015/2016 v. CT/PS/MS/AS/Alle 
FTU har fast motionstider om tirsdagen  20-22 

CT, MS og AS laver et udvalg til fælles aktiviteter 

FTU inden aktiviteter i BM starter uge 43 

FM indendørs. Junior bliver  i januar 15.16.17 Senior 8.9.10 og Veteraner i marts: 4.5.6.  

      

MiniTour v. MS 
Status og ansvar 2015/2016 

MS har sendt forslag ud til klubbrt til program for hele vinteren 

Der er allerede kommet tilbagemeldinger fra flere klubber.   

Den endelige liste ventes at være klar meget hurtigt. 

 

“Tøse”- og Motionstennis arrangementer v. MS 
Status og aktiviteter 

All in tenniscamp kommer med oplæg til et par arrangementer sammen med  FTU  

 

ET styregruppmøde, DTF/OK/FTU talentkraftcenter og træning v. AS/MGA/Alle 
Status og justeringer 

Der var møde i går med TCO, Fruens Bøge, Simon Verner, juniorlandstræner AS og KH. 

De 5-7 bedste  fra Fyn og Jylland skal trænes sammen i Kolding.  

Tilskud fra Odense Kommune og DTF skal søges for sommerhalvåret 

3 af 8 Team Fyn hold skal med til DM slutrunde 

 

 



 

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

Der genudsendes indbydelse efter den 22. september 

 

Kåringsdagen (præmier, årets frivillige, booking af sted, invitation) den 26/9 v. KH/Alle 
Foregår i Marienlysthallerne kl. 10-12 

Diplomer til alle hold, vandrepokal til årets frivvilige med gravering. Denne er fundet og offentliggøres på 

selve dagen. 

Guldmedaljer til  juniorer, der har vundet deres række. 

MS går videre med nye diplomer for fremtiden 

Alle der skal hædres skal meldes indtil KH inden tirsdag den 15.09. 

 

FTU bestyrelsessnak nu samt efter GF 2016 
Koordinator for elite forventes på plads snarest. En kompeteent er allerede spurgt. 

Der skal findes en ny til holdturneringsansvarlig. PS vil bistå i stor udstrækning til en ny. 

Dertil nye til bestyrelsen. Proces går i gang nu, og følges tæt til næste FTU GF v. KH.   

 

 

FTU kalender 2016 v. MGA/Alle 
FTU Generalforsamling tirsdag den 09.02.16 

Nationalt Seminar den 23.01  

DTF generalforsamling 19.03 i København 

Tennissportens dag den 30.04. 

 

Orientering: 

 

Davis Cup info v. KH/AS 
Onsdag official dinner om aftenen 

Torsdag er der lodtrækning på slottet 

Fredag starter med ceremoni 

Lørdag – minitenniscup i Fruens Bøge og Mini Davis Cup i FBT for alle 

Søndag – Fælles brunch for de fynke klubber.(2 personer fra hver klub) kl. 11,30 – 13.30 med taler fra FTU 

og DTF. 

 

 

DTF info v. AS 
AS har indlæg i næste nummer af tennisavisen 

AS stiller om til DIF GF 2016, som nyt bestyrelsesmedlem, og bakkes op af DTFs samlede bestyrelse 

DTF cup indendørs bliver igen i Marienlysthallerne i 2016 

 

Eventuelt – intet af bemærke 

 

Næste møde aftales – vel mødt 
Tirsdag, den 20.10 i Marienlysthallerne kl. 19,00 

På forhånd afbud fra Karl (ny referent denne aften) 
 


