
Referat - FTU bestyrelsesmøde 

MØDE : Bestyrelsesmøde FTU 

KOPI:  

MØDEREFERATNR.: BS – møde nr. 1, 2016 

MØDEDATO &TID: Tirsdag den 2. februar kl. 19-22 

MØDESTED: Aarestrupsvej 23, Odense M 

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

AFBUD: Marie Stendal 

MØDELEDER: Agi Szocska (AS) 

REFERENT: Karl Kr. Hansen (KKH) 

 
Seneste referat fra 9. møde 2015 er godkendt pr. mail. 

 

Behandling af sager 

 

Marienlyst samarbejde – dialogmøde opfølgning mv.. AS/KH/Alle 
Drøftet. Følges op og tages videre af KH.  

Der skal hurtigst muligt laves et skillerum til bolde i Marienlysthallen, da FTUs bolde fortsat anvendes og 

slides af andre end til FTU træningerne.  

 

FTU bestyrelse v. Alle 
Der er nu nye kandidater, som har givet tilsagn om at blive valgt på den kommende generalforsamling.  

 

Regnskab 2015 og Bugdet 2016  v. KKH  
Bestyrelsen godkendte regnskabet. Overskud 2015 på ca.4.000. Budget 2016 med et overskud på 9.000 
 
FTU GF og beretning, Præsentation  

Der er udfordring omkring tidspunkt for udsendt indbydelse. Er nok udsendt 1 uge for sent ift. FTU 

vædtægter. Det bliver første punkt på generalforsamlingen, men burde ikke skabe udfordringer. 

Beretning er sendt ud 02.02. 2016 

Den samlede FTU GF præsentationen færdig senest mandag den 08.02. 

Referent og dirigent er aftalt 

Revision ordnet 

 

Veteran FM x 1 v. KH 
Alt er ordnet  incl. bolde og gavekort fra Coolsport 

 

Coolsport, bolde mv. V. AS/Alle 
Bolde i 2015 er afstemt. Nyt Boldføringsskema bør udfærdiges for 2016. Gerne med HKJ som tovholder. 

  

Januar FTU nyhedsbrev v. BK/Alle 
Bliver udsendt i løbet af februar. Udkast til brev sendes til flere i bestyrelsen. FTU/FM aktiviteter/remindere 

skal stå først i nyhedsbrevet. 

 

Kommende FTU aktiviteter forår 2016 v. Alle 
Inspirationsdag som vanligt. Tovhholdere MGA og CT udfærdiger et program/invitation for dagen senest 

medio marts. 



Samarbejdsmøderne er ved at være på plads. Kenneth Jensen (KJ) deltager som holdturneringsansvarlig, KH 

som FTU repræsentant og Søren Christens som DTF KU repræsentant. 

 

 

Orientering: 

 

BDFL møde 23/2 i Odense v. KH/AS 
Der er afholdt møde mellem Mogens Spangenberg, DGI tennis direktør og Agi Szocska, FTU formand. KH 

tager over herfra jf. tilsendt referat fra mødet. Flere gode samarbvejdsmuligheder fremover mellem DGI og 

FTU. 

 

FM x 2 MGA/CT 
MGA – FM inde junior: Forløb rigtig godt, også i kiosken. Flere deltagere, men fra færre klubber. 

CT – FM inde senior: Det kræver lidt benarbejde at få gang i tilmeldingen. Gerne lidt flere deltagere. Mange 

rækker. Ny motionsrække kom godt i gang. 

 

MiniTour v. MS 
Skal overdrages til ny tovholder efter FTU GF. 

 

Elite/talent v. AS 
DTF og Jens Anker (juniorlandsholdstræner) er hovedinitiativtager og ansvarlig sammen med OK omrking 

nyt ET koncept, med HKJ som FTU ET ansvarlige som samarbejdspartner. Kladde og info til konceptet delt 

med FTU bestyrelse. Mere detaljeret herom, når konceptet er mere konkret og kontrakten underskrives 

mellem DTF og OK.   

 

DTF Politisk programdag v. AS 

KKH/KH - Der var intet nyt i forhold til tidligere unionsdialogmødet i september 2015. 

MGA – Uenig med nogle af forslagene om nye turneringsformer 

 

DTF, DTF GF og diverse info v. AS 

Diverse info om DTF aktiviteter samt drøftelse om den kommende generalforsamling i DTF. 

 

Eventuelt 

Intet 

 

 

Næste møde i den nye bestyrelse tirsdag den 23.02. kl. 20.30. i Marienlyst , efter ”bevæg dig for livet” 

mødet. 


