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Referat – FTU generalforsamling 2016  

 
 
Fyns Tennis Union indkalder hermed til Generalforsamling tirsdag den 9. februar 2016. 
 
Generalforsamlingen afholdes kl. 19.00 i Marienlystcentret v. den nye tennishal. Windelsvej 138 
Odense. 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
4. Forelæggelse af det kommende års orienterende budget, herunder fastsættelse 

af kontingent 
5. Valg af formand (valg på lige år) 
6. Valg af bestyrelsen 
7. Indkomne forslag 
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt 

 
 
Referat fra generalforsamlingen 
 
1. Valg af dirigent og referent 
John Christensen, Fynske Idrætsforbund (FI) blev enstemmigt valgt som dirigent. 
Karl Hansen blev valgt som referent.   
Generalforsamlingen blev godkendt som beslutningsdygtig, selvom indbydelsen til 
generalforsamlingen var udsendt for sent i forhold til vedtægterne. 
 
2. Bestyrelsens beretning 
Carsten Tornbjerg orienterede om senior. Omtalte DM inde, som blev afholdt i 
Marienlysthallerne. 
Omtalte FM inde og ude. Breddeaktiviteter indendørs og udendørs 
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Kai Holm orienterede om veteran. Holdturneringen fortsætter stadig med mixhold.  Der skal 
måske vurderes andre turneringsformer. Håber på mere succes på DM niveau blandt veteranerne. 
Stor succes med indendørs turneringen. God oplevelse med FM udendørs i Faaborg. 
 
Michael Grube Andersen omtalte junioraktiviteter.  Team Fyn var i 2015 med i alle rækker både  
FM indendørs drenge og piger ved DM.  Flere fynske spillere klarer sig rigtig godt individuelt på 
landsbasis .  
Slog et sag for, at alle klubber sørger for at guide spillerne til at deltage i stævner med jævnbyrdige 
spillere. Omtalte trænerudvikling og ATK træningskonceptet Opfordrede til samarbejde med de 
lokale skoler. 
 
Henrik Kjærulff omtalte nuværende træning. Fremover er der ved at blive indgået en aftale hvor 
træningen vil foregå i et samlet talentudviklingscenter/miljø i  Odense. Det er et samarbejde 
mellem DTF og Odense Kommune og med FTU og klubberne/spillerne. 
træningstidspunkter bliver i Marienlysthallerne hver tirsdag med 4 timer på alle 6 baner i 
indendørssæsonen. 
 

Agi Szocska omtalte holdturningen – ny ansvarlig Kenneth Jensen.  
Håber at alle fynske klubber har indberettet medlemmer til DIF. 
Omtalte udviklingen i forhold til vore målsætninger. Målene nået eller overgået. 
Hvad vil FTU fremover : Fortsætte tilskud til trænerkursus og understøtte ATK, for at højne niveau 
og kvaliteten for fynsk tennis. 
Fælles aktiviteter i Marienlystcentret med mulighed for tilsvarende udendørs 
Samarbejde på kryds og tværs omkring tennisaktiviteter.  
Flere medlemmer i form af fastholdelse og rekruttering og samarbejde.  
Samarbejde med DGI-tennis gennem BDFL og lokale arrangemenmeter, som aftales fremover.  
Frivilligt arbejde i klubberne skal forstærkes. Gerne frivillig-ansvarlig i alle klubberne. 
Omtalte opstart af projekt ”Bevæg dig for livet – BDFL”. 
Flere aktiviteter for f.eks. kvinder og motionister.  
Fokus på de unge spillere og fastholdelse. 
DTF politiske program 2016 blev nævnt. 
Der henvises i øvrigt til den udsendte skriftlige beretning. 
Beretningen blev vedtaget ensstemmigt. 
 
 3.Forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Karl Kr. Hansen fremlagde det reviderede regnskab 2015, der viste et overskud på kr. 4.024 og en 
egenkapital på 157.879 
Regnskabet blev godkendt enstemmigt 
 
4. Forelæggelse af det kommende års orienterende budget, herunder fastsættelse af kontingent 
Karl Kr. Hansen fremlagde budget 2016 til orientering med et forventet overskud på 9.000  
Uændret kontingent til FTU 20 kroner pr. medlem blev vedtaget enstemmigt 
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5. Valg af formand (valg på lige år) 
Agi Szocska var ikke på genvalg. Michael Grube Andersen foreslog Kai Holm som ny FTU formand. 
Kai Holm blev valgt med applaus uden modkandidat. 
Generalforsamlingen vedtog, at Kai Holm overtager formandsposten fra og med den 20/3- 2016, 
hvilket betyder at Agi Szocska er generalforsamlingsvalgt frem til og med 19/3-2016. 
 
 
6. Valg af bestyrelsen 
Michael Grube Andersen er på valg- modtager genvalg. For 1 år modtager Joan Andersen, Faaborg 
valg. For 2 år modtager Pernille Jørgensen. Fruens Bøge valg. Henrik Kjærulff modtager valg, men 
indgår først i bestyrelsen senere på året. 
Alle valgt med applaus 
 
7. Indkomne forslag 
Ingen 
 
8. Valg af revisor 
Jens Dahl Hansen, Langeskov blev genvalgt som revisor 
 
9. Eventuelt 
TCO har ikke fået ITF turneringen, hvilket har økonomisk betydning for klubben fortalt af 
næstformand Kirsten Habicht.  
Formand for DTF, Henrik Klitvad lovede at vende tilbage til TCO med informationer om 
beslutningen. 
Lars Kirk, Nyborg ønskede Kai Holm tillykke med valget. Kunne oplyse, at FTU fylder 75 år i 2017. 
Lars Kirk omtalte henvendelse fra Asylcenter om medlemskaber for flygtninge. Søge muligheder og 
løsninger.   
Kenneth Jensen ønskede tillykke til Henrik Kjærulff som tovholder for Elite/Talent. 
Dirigenten takkede for god  ro og orden. 
 
Udenfor genralforsamlingen: 
 
Henrik Klitvad   - som afgående formand for DTF – takkede FTU for den store og samlende indsats 
og aktiviterne der har foregået i unionen de seneste mange år, til stor glæde for tennis-Danmark. 
HK omtalte den nye aktivitet om samarbejde med DGI i konceptet Bevæg dig for livet/BDFL.   
 
DTF`S fortjentsnål: 
Dorte Andersen og Michael Grube Andersen, Vester Skerninge Tennis Klub blev hædret 
Agi Szocska blev ligeledes hædret og takkede af for 4 gode, udviklende og dynamiske år som FTU 
formand. 
 
Agi Szocska  
takkede Henrik Klitvad for godt samarbejde. 
Tak til Preben Silva, som holdturneringsansvarlig i 2015 
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Tak til Michael Heering, Peter Slifsgård og Marie Stendal som alle stoppede i FTU bestyrelsen 2015. 
 
Jens Erik Dalgaard Jensen 
omtalte de mange muligheder der fremover kan være for paddle-tennis. 
 
Cool Sport  -Claus  
takkede Agi og FTU for godt samarbejde 
 
Torben Madsen, Fruens Bøge  
omtalte møde med Marienlysthallerne. Der kommer snarest en status-information og et nyt 
dialogmøde ved behov. 
 
Agi Szoscka 
sluttede generalforsamlingen med at takke alle fremmødte og samarbejdspartnere. 
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