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Behandling af sager

Evt. spørgsmål til Lars Elkjær. JTU/FTU konsulent. KH
Drøftelse af holdturneringssamarbejde med JTU
LE redegjorde for Klubudviklingsafdelingen
Henrik Kjærulf er midlertidige adhoc ansat i DTF 

FTU holdturnering. Status pr. 5.9 Kenneth Jensen
Næsten samme antal hold som sidste år.
Det er gået fornuftigt med indberetning af resultater.
Det har været godt med flere juniorkampe samme dato, hvor baneanlægget har gjort det muligt.
Der har været gode kampe på herresiden. Men det har været stor niveauforskel på damesiden.
OK på motionssiden.
Veteranrækkerne gik næsten som forventet 
Det har været en skuffelse om opbakning fra TCO omkring TeamFyn juniorholdene

Play and stay. PJ
MGA kunne oplyse, at der har været afholdt i alt 7 stævner
MGA har lavet en fælles skabelon for afholdelse af stævner.
Minitennis-touren skal sendes ud her i september

Kåringsdag lørdag den 24.9. kl. 10-12.  Årets leder. Marienlyst. MG –alle
Diplom til alle klubber (både junior, senior, veteran) der har vundet 
Medaljer til alle juniorspillerne.
Præmier til alle  divisionsvindere og individuelle mesterskaber.
MGA laver invitationen

FTU møde med klubberne tirsdag den 27.9. Marienlyst
KH laver indbydelse
Dagsorden – Holdurneringen - FM ude og inde
Henrik Jærulf vil forælle om tiltag sammen med DGI -Vækstaftaler 

Marienlyst markedsføring. CT
Der har været holdt møde med Marienlyst om brug i vintersæsonen.
Senere skal der holdes møde med de odensianske klubber
Boldrum skal opdeles



FTU brug af timer i Marienlyst 
Fremadrettet betales for en måned ad gangen

Økonomi 2016  restancer. v. KKH 
Ser fornuftigt ud. En klub er i restance med betaling af kontingent

Padeltennis. KH
Der har været holdt møde om emnet i Odense
Indehaveren vil gerne lave en forening og sælge disse baner til interesserede klubber.
Vil gerne være en del af tennis (DTF/FTU)

Orientering:

Nyhedsbrev. Alle
Indlæg sendes til Kenneth inden den 12.09.

Talentcenter VEST 
Der er endnu ikke underskrevet en endelig aftale

FTU visioner 2017, hvornår? KH
Der tages hul på emnet på næste bestyrelsesmøde

DTF, og diverse info v. KH
Drøftelse og orientering

Eventuelt
Næste møde  er aftalt til mandag den 03.10. kl.19. Samme sted


