
Referat - FTU bestyrelsesmøde 

MØDE : Bestyrelsesmøde FTU’s bestyrelse 

KOPI:  

MØDEREFERATNR.: BS – møde nr. 9, 2015 

MØDEDATO &TID: Torsdag den 17. december kl. 19-20 

MØDESTED: Windelsvej 13, Odense 

MØDEDELTAGERE: Agi Szocska (AS) Kai Holm (KH) Michael Grube Andersen  (MGA) Carsten Tornbjerg (CT) 
Karl Kr. Hansen (KKH) Bitten Karlovic (BK) 

AFBUD: Michael Heering, Peter Slifsgaard, Marie Stengaard  

MØDELEDER: Agi Szocska (AS) 

REFERENT: Karl Kr. Hansen (KKH) 

 
Seneste referat fra 8. møde 2015 er godkendt pr. mail. 

 

Behandling af sager 

 

Marienlyst samarbejde – betaling og dialogmøde mv. v. AS/Alle 
Afregning sker efter nytår, når CT og KKH har gået timeantal igennem og sikret korrekt timeafregning. 

Dialogmødet den 16.12. gik godt. Mange klubber/25 personer deltog. Referat lægges ud på hjemmesiden. 

 

FTU bestyrelse v. Alle  
Flere kandidater forespørges. Emner, der siger ja inden indkaldelse til generalforsamlingen nævnes som 

forslag til bestyrelsen. 

KH indkalder eventuelt til møde om kandidater inden udsendelse af indbydelse til generalforsamlingen. 

 

Økonomi v. KKH 
FTU forventet underskud i 2015 er i størrelsen af 20.000. Skyldes aftalte ekstraudgifter til bl.a. Davis Cup og 

fælles samt kvindetennis. 

Afventer indbetaling fra Coolsport og Odense Kommune. 

 

FTU GF v. AS/KH/Alle 
Indkaldelse sendes ud i rette tid. - 3 uger før. AS samler input fra de forskellige ansvarvsområder og laver 

den samlede skriftlige beretning. John Christensen spørges om at være ordstyrer. Marienlyst er bestilt. 

 

 

FM x 3 v. KH/MGA/CT 

CT bestiller bolde til alle tre turneringer nu. CT har lagt indbydelse ud på Facebook til FM senior. 

Fremover betaler vi kun det antal timer vi forbruger til Marienlyst. 

CT sender præmieilisten til KH. 

Gavekortene skal gælde minimum 1 år. 

 

Orientering: 

 

Unionssenimar  v. AS/Alle 

Kort omtale af et godt unionsmøde. På mødet den 23. januar 2016 skal fremtiden for DTF diskuteres med 

oplæg til vedtagelse på generalforsamlingen. Der opfordres via mails, nyhedsbrev og FB om deltagelse af de 

fynske klubber/medlemmer. 

 



Diplomer m.v. AS 
Er leveret og betalt. KH har nu 1.000 på lager 

MGA får udleveret kassen med ATK-bøger 

 

MiniTour v. MS 
MGA sørger for bolde til stævnerne 

Der afregnes fremover et tilskud til FM i minitennis på 2.000 kr  

 

“Tøse”- og Motionstennis arrangementer v. MS 
Tøsetennis med Allin tennisCamp er fyldy op og en succes.  

Ved evaluering skal vi kigge på det økonomiske aspekt. 

 

FTU indetræning – voksne v. CT/AS 
God aktivitet. God styring og træning. Roser og succes med fællestræning på tværs af klubberne og 

medlemmerne. 

Træningstilbud forud for FM senior ændres måske til stærk/svag – pris 75 pr. deltagerne 

Træningstilbud forud for FM juniorer annulleres 

Træningstilbud forud for veteraner fastholdes.  

 

DTF og diverse info v. AS 
AS gav en fyldig orientering om aktuelle områder. 

 

 

Næste møde  tirsdag 02.02.2016 hos Carsten. Årestrupvej 23 Odense M. Karl sørger for smørrebrød 

og drikke. 


