
Referat fra - FTU bestyrelsesmøde 

MØDE : Bestyrelsesmøde 

KOPI:  

MØDEREFERATNR.: BS – møde nr. 3, 2016 

MØDEDATO &TID: Mandag den 4. april kl. 19-21.15 

MØDESTED: Marienlystcentret 

MØDEDELTAGERE: Kai Holm (KH) Carsten Tornbjerg (CT) Michael Grube Andersen (MGA) Karl Kr. 
Hansen (KKH) Joan Andersen (JA) Pernille Jørgensen (PJ) Kenneth Jensen (KJ)  
Bitten Karlovic (BK) 

AFBUD:  

MØDELEDER: Kai Holm (KH) 

REFERENT: Karl Kr. Hansen (KKH) 

 
Seneste referat fra 23.2. 2016 er godkendt pr. mail. 

  
Behandling af sager 

 

FTU Holdturnering . KH. Kenneth er med fra 19.05 til 19.30.  
Indbydelse til holdturneringen er nu klar til udsendelse Kenneth igangsætter nye indbetalingsformer med 

Klubmodul.- mobilpay o.l. 
  
FTU FM –Junior-Senior-Veteran MG, CT, KH 
Junior i Svendborg – Senior i ? Veteran i Faaborg 
Datoer fremgår af terminslisten. 
 

Motionsarrangementer. JA/CT 
Der bliver taget kontakt til potentielle klubber, som skal lave disse arrangementer 
FTU giver 6 rør bolde som erkendtlighed til de klubber, der laver disse stævner. Så er vi sikre på, at der 

spilles med nye og rigtige bolde. 
 

Play and Stay og mini-tour. Terminer mm. PJ /MG 
PJ har været i dialog med flere klubber om Play&Stay 
MGA og PJ går i dialog om planen. 
 

Inspirationsdag den 23. april i Ringe 
Der er fastlagt program med mulige input om 3 forskellige emner. 
Programmet sendes ud straks. Alle tilmeldinger sendes til CT. Samarbejdspartnere kan deltage.  
CT kontakter Ringe Tennis Klub.  
 

Tennissportens dag den 30.april 
Op til de enkelte klubber at benytte dagen til at promovere klubben og tennis 
 

Coolsport, bolde mv. V. AS/Alle 
KKH tjekker størrelsen af vor boldaftale. 
 

April.  FTU nyhedsbrev v. BK/Alle 
Skal ud inden den 15.04. Materiale sendes til BK inden 11.04. 
 



 

Kommende FTU aktiviteter forår 2016 v. Alle 
Vi mangler information til potentielle spillere om kommende træning i udesæsonen. 
KH tager kontakt til Henrik Kjærulf 
 

FTU fortjenstmedaljer v KH 
Vi skal finde vore egne kriterier 
 

Talenttræning Vest 
Der skal aftales et møde med Henrik Kjærulf,  og der skal forelægge et revideret budget med konkrete 

forudsætninger. Derefter drøftelse i bestyrelsen inden underskrift på aftalen. FTU har i budgettet afsat 
20.000 til alt talenttræning  
 

Orientering: 

 

Møde med DGI D.14.3. v. KH/MG 
FTU vil gerne samarbejde med DGI klubber på alle områder.  
 

Samarbejdsmøderne. Alle 
Østfyn skal nok have sit eget  samarbejdsmøde fremover 
Meget erfaringsudveksling 
 

Marienlystcentret fremtid. KH/CT 
Der har været afholdt møde med Fruens Bøge og TCO. KH deltager i generalforsamling i Marienlyst 

Boldklub 
 

DTF, DTF GF og diverse info v. KH 
Berettede fra GF. Agi er nu indstillet til bestyrelsen i Dansk Idræts Forbund 

ITF turnering bliver i Fruens Bøge. 
Lars Elkjær, konsulent i Jylland,  vil gerne deltage i vort næste bestyrelsesmøde og fortælle om 

klubudvikling. 
 

Eventuelt  
 

Næste møde aftales 
mandag den 09.05 kl. 19 – 21,15 
næste møde derefter evenuelt mandag den 27.06.  Strib  
 


