
 

 
 

Referat halmøde Marienlyst den 16/12 - 2015 
 

Repræsenteret: 

FBT, TCO, Langeskov, Fjordager, Korup, FTU (Agi Szocska, Kai Holm, Bitten Karlovic), DTF 

(Sune Alenkær) Ringe, OK (Bent Juhler), BM (Jens Martinus) 

Afbud – Næsby 

Referent: Agi Szocska  

Antal: 22 i alt 

 

1. Indledning ved Agi 
Styregruppe ændret til rådgivningsgruppe 

Henvendelser nu og fremover til BM vedr. bookimg, aflysninger, spørgsmål, koordinering ect. 

 

2. Præsentationsrunde ved alle fremmødte 
 

3. Korte informationer ved Jens Martinus, Boldklubben Marienlyst 
Kurser/DGI/DTF ect. – alle er velkomne 

Turneringer – differentiere mellem hvem der er arrangør. 

Pay and Play (10 turs kort) 

Forenings Pay and Play 

Aflysninger – sikres bedsre, så fejl minimeres 

Lysanlæg - forbedring 

Særskilt låsesystem - for fleksibel adgang – søges løses i 2016 

Skabe i boldrum – løsning findes i 2016 

Oprettet en BM Tennisklub – pt. ingen medlemmer. Medlemsskab af FTU/DTF pr. 2016/2017 

Køb af tennisudstyr - forbedres 

Opgradering af centerets service/cafeteria mv. 

Vand på banerne/årsgennemgang - udbedres 

Årshjul pr. 2016 inde 

Større åbenhed og mere gennemsigtig kommunikation fra BM og OK side fremover 

 

4. Budget og drift ved Bent Juhler, Odense kommune 
Der forventes intet driftstilskud fra OK i 2016 

Kommunen ejer tennisbanerne/centret (37,5 millioner) - indtil videre 

Lokalt ejerskab - BM styrer driften 

Ekstra bevillig i 2015 - 350.000kr for at dække underskud 

Forventet underskud i 2016 på 270.000kr 

Booking skal øget for at det kører rundt fremover. 

OK og BM er i gang med at lave en kontrakt – som forventes i foråret 2016. 

 

 

Beslutninger 
1. Torben og Hans Christian fra FBT indkaldes af BM/JM til et møde omkring halbudget/økonomi 

januar 2016 

2.Samarbejde skal bygges på åbenhed og tillid samt øget dialog og kommunikation. 

3. Tennis regnskab lægges åbent frem omkring 1. april 2016 af BM/JM 



 

 
 

4. BM Tennisklub - fremtidigt medlemskab af FTU og DTF - snak tages videre mellem DTF/SIA, 

FTU og BM/JM januar 2016 

5. FTUs forslag til Helårskontingent - der arbejdes videre på dette for 2016 fra BMS/JM side og 

gennem rådgivningsgruppen, som består af OK, BM, FTU, TCO og FBT 

6. Aftale mellem OK og BM skal underskrives og derefter kan den ses - status til 

rådgivningsgruppemødet i marts 2016 

7. 10 råderetsdage for BM/år – vederlagtfrit – ny beslutning, men der tages hensyn til tennissæson 

og arrangementer, som har primær prioritering 

8. Sommerhalvåret kan tænkes udnyttes som indtægtskilde udenfor tennissæsonen af BM/JM 

9. Banebookings struktur - skal skemalægges (Agi medtager tidligere udarbejdet skema til næste 

rådgivningsmøde) og det håndhæves efter aftalte og gældende regler - tages med til marts møde i 

rådgivningsgruppen, FTU er tovholder, gerne med DTF som tilbudt mæglende konsulent 

10. Markedsføring i fællesskab med goodwill og win/win for både OK, BM, DTF, FTU og 

klubberne 

11. Markedsføring med fokus på ydertider (12-16 og weekender) 

12. Tage hensyn til vigtige tennisturneringer, tage dialogen mellem BM/FTU/Klubberne inden 

aflysning/prioritering! 

13. Ejerskab af hallerne overgår måske til BM efter 5 år. Endnu uafklaret. 

14. Optimere aflysningsprocedure fra BMs/JM side, så der sker færre fejl. 

15. Huller i banerne bør ordnet primo 2016. 

16. Evt. Tennis/FTU og BM aftale 2. halvår 2016 

17. Stræbe efter så få aflysninger som muligt! 

18. Årligt dialogmøde med klubberne og medlemmerne i december hvert år 

19. Tale om brug af fitnesscenter i løbet af starten af 2016 

20. Magneter til døren ved. Turneringer – mulighed... 

21. BM/JM sender info til FTU, som sender videre ud. 

22. Nye medlemmer henvises Odense klubberne, hvor der pågår træningstilbud. 

23. Lys skal holdes tændt ind til 22 i hele hallen. 

 

 


