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Referat fra generalforsamling den 26. februar 2013 

 
 
 

 
Dagsorden 
 
Alle deltagere blev præsenteret 
 

1. Valg af dirigent og referent 
John Christensen blev valgt. 
Karl Hansen blev valgt som referent 
Generalforsamlingen er lovligt indvarslet og således beslutningsdygtig. 
 

2. Bestyrelsens beretning 
Der var på forhånd udsendt den skriftlige beretning 
Formanden ønsker at være synlig i FTU og DFT regi. 
Formanden omtalte den strategiske mission og vision 
Formanden omtalte FTU`s værdier. 
Formanden viste i tal vor målsætning 2013/2016 
Formanden omtalte FTU`s sucesser. 
Lorenz omtalte Play&Stay touren og Minitennis-touren. Flere end sidste år. 
Lorenz omtalte vor nye hjemmeside, der var på plads i løbet af efteråret. 
Lorenz omtalte vort nyhedsbrev ”FTU-nyt” 
Lars Kristensen omtalte minitennis-event i Rosengårdscenteret den 20.04.2013 
Michael Grube Andersen omtalte trænerinspirationsdagen den 20.04.2013 i Ringe 
Søren Christens omtalte arbejdet med at skaffe nye klubber. Der er kommet 7 nye klubber på Fyn. 
Marianne Pedersen omtalte de nye tiltag (ren herrer/ren dame) i fynsserien. Samt aldersændring i 
veteran samt flere veteranniveauer. 
Lorenz omtalte nyt om Plays & Stay og Minitennis. Fælles regler og spil med mindre skumbold 
Søren Christens omtalte DTF-Cup, der er gratis at deltage i.  
Formanden omtalte vore aktiviteter for 2013. 
Thomas omtalte arbejdet for at få deltagerantallet op på seniorsiden. 
Michael omtalte de kommende klubsamarbejdsmøder i marts måned. 
Formanden orienterede om uændret kontingent på 18 kroner til FTU 
 
Kerteminde mangler oplysning om FTU`s aktiviteter er i tråd med medlemmerne. 
Bente Basset spurgte om mission og vision er afstemt med klubberne. 
Beretningen og planer blev godkendt. 
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3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 
Regnskabet blev godkendt med få opklarende spørgsmål. 
 
 

4. Forelæggelse af det kommende års orienterende budget, herunder fastsættelse 
af kontingent 

Blev godkendt med kontigent til FTU 18 kr. pr. medllem. 
 

5. Valg af formand (valg på lige år) 
Formanden er ikke på valg i år. 
 
 

6. Valg af bestyrelsen 
Kenneth er gået ud. Lorenz Sønderby TCO blev valgt for 2 år. 
Kai Holm Fruens Bøge blev genvalgt for 2 år . 
Thomas Hein TPI blev genvalgt for 2 år.  
Søren Christens Fruens Bøge er gået ud af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Carsten Tornbjerg TCO. 
Han blev valgt for 2 år 
Bestyrelsen foreslår derudover Peter Slipsgård, Svendborg.  Han blev valgt for 2 år.  
 

7. Indkomne forslag 
Vedtægtsændringer og begrundelse: 
 
§ 3, stk. 2 
Pkt. 2: En klub der ønsker at blive medlem i FTU, kan indsende en ansøgning til FTU’s bestyrelse, 
ledsaget af et eksemplar af klubbens love/vedtægter. Fastholdes i vedtægterne.  
 
Teksten: ”En klub der ikke har været medlem i de seneste 3 år og som har mindre end 75 
medlemmer kan blive medlem af unionen som B – medlem. Et B – medlemskab giver i FTU samme 
rettigheder som andre klubber, dog vil klubben ikke kunne opnå et fuldt medlemskab i Dansk 
Tennis Forbund. Klubben skal betale det medlemskontingent til unionen der er fastsat på 
generalforsamlingen. Hvis klubber har flere end 75 medlemmer vil klubben overgå til fuldt 
medlemskab i unionen og Dansk Tennis Forbund”. 
Dette B-medlemskabs tilbud slettes i FTU vedtægterne, da det ikke længere er eksisterende fra 
DTF og/eller FTU. 
 
  Ændringsforlaget blev godkendt. 
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8. Valg af revisor 
Genvalg af revisor Jørgen Hansen, Ringe 
 

9. Eventuelt 
DTF fortjentsnål blev givet til Marianne Pedersen, Rudkøbing Tennisklub og Karl Kr. Hansen, Strib 
Tennis Klub. 
 
Formanden sluttede med tak til Dirigenten, De fremmødte, Bestyrelsen, Klubberne, Sponsorerne, 
DTF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat efter generalforsamlingen 
 
Indlæg fra Henrik Klintvad: 
Caroline og Frederik Løchte har i 2012 været flotte frontfigurer for tennis. 
DTF var vært for international tennisforbund årsmøde i 2012.  
Årets Tennisspiller i 2012 Frederik Løchte Nielsen 
Udviklingsprojektet sammen med Dansk Idræts Forbund. 
 
Indlæg fra Bente Basset 
Historien bag tennishalprojektet. 
6 baner er fastholdt 
Marienlyst ejer og drifter hallen 
Gulvtype er endnu ikke valgt 
Kriterier for udnyttelse af banerne – mange muligheder 
Administration og booking af baner 
Lille udvalg for at sikre korrekt brug af hallen. 
TCO stiller sig til rådighed for administration 
 
Claus fra Head 
Ny bold lanceret – navn Pro 
Appel til at bruge flere bolde fra Head – Sponsoraftale med FTU er afhængig af dette. 
 
Søren Christens: 
Frivillighedstjek 
Spørgsmål til de nye klubber – Tåsinge/Brobyværk 
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Kerteminde har fået en træner via hjælp fra trænerbørsen/FTU 
Kerteminde er glad for tilskud på 500 til trænerkursus. 
Husk at indkalde de nye klubber til arrangementer fra start. Oprettes i vore systemer fra start. 
  
 
Formanden: 
Tak til alle kl. 22.15 
   


