FTU generalforsamling 7.2.2017
Beretning. Er opdelt i nogle indledende bemærkninger om året, der er gået.
Derefter nogle bemærkninger til FTU’s tre hovedansvarsområder, veteran, senior, og
juniorområdet.
Jeg håber, at I vil stille spørgsmål undervejs og ikke vente til efter beretningerne er
færdige. Generalforsamlingen er FTU’s højeste instans, og vi i bestyrelsen har brug
for respons på en del spørgsmål, hvor det drejer sig om, at vi kan blive bedre til at
videreudvikle ideer og sparre med jer i dagligdagen.
Holdturnering, individuelle turneringer, klubudvikling, uddannelse og enkelte
fællesområder for os alle, er bestyrelsens arbejdsgrundlag. Som eks. på
fællesområde. Marienlystcentret. Hvor FTU er repræsenteret med to personer i et
samarbejdsudvalg sammen med Fruens bøge, TCO og driftsselskabet for
Tennishallerne, Marienlyst Boldklub.
Hovedpunkter for året, der er gået.
8 bestyrelsesmøder a 2 timer og et kvarter. Set fra min side afholdt i en positiv
atmosfære med en arbejdsom og dygtig ansvarsbevidst bestyrelse. Tak for det.
Marienlyst. Problemer med at få indsigt i regnskab og budgetter for centret. Gennem
et par interne møder mellem TCO, Fruens bøge og FTU var vi nødt til at bede om
aktindsigt i driftsselskabet regnskab og budget. Tak til Torben Madsen og HC
Andersen for deres ihærdige kulegravning af økonomien, hvor det lykkedes os, at få
timelejen kraftig nedsat. Vi er stadig i dialog med Odense Kommune, der ejer
Tennishallerne om forbedrede vilkår og flere tennisspillere i hallerne.
Samarbejdsmøder afholdt i tre områder på Fyn med stor opbakning. Vi går her i
marts måned tilbage til den gamle model med fire mødesteder
Holdturnering fornemt styret af Kenneth Jensen. Han er fastholdende, holdt fast i
klubber, der var lidt sene til at melde tilbage og FTU har vist aldrig gennemført en
holdturnering med færre problemer, uden tvivl grundet head-coachen Kenneth.
Også ros fra Head, boldleverandøren. Tak til Kenneth.

Hjemmeside og facebook blev overtaget af Kenneth, der overtog efter Bitten
Karlovic, der grundet sit job stoppede vist i april. Tak til Bitten for et flot bidrag til
fynsk tennis.
Som I kan høre, Er Kenneth blevet en uvurderlig stor frivillig arbejdskraft for fynsk
tennis. Andre unioner har ansatte til mange af de samme opgaver. Ikke flere roser til
Kenneth i dag.
Individuelle turneringer, under de enkelte ansvarsområder.
Kåringsdag lørdag den 24. september, hvor alle vore fynsmestre, DM-vinder osv. blev
hædret under stor opbakning. 60-70 deltagere
Klubmødet tirsdagen efter med evaluering af årets turneringer gav en god debat og
en del input til fremtiden.
Møde med Padeltennisfolkene bag de to fynske baner viste stor interesse for at
samarbejde med FTU.
Vi har haft møde med DGI. De er næsten som vi andre. Der er stadig to
organisationer, men vi er enige om, at vi vil samarbejde for at få flere tennisspillere
og støtte hinanden.
DTF er langt om længe igen på vej med styr på organisationen efter fyringsrunder i
administrationen, og fire nye i bestyrelsen. Der er ansat ny daglig leder. Klaus Nørby
Jacobsen fra 1. januar.
Vores egen Michael Grube har for ca tre uger siden fået et mindre antal timer til
konsulentfunktion for de fynske klubber.
Desuden møder med kommuner, enkelte klubber og et mindre jubilæum senere i år.
Jeg tror personligt, at vores lokale engagement og ildsjæles kamp for tennissporten
er vigtig i en tid, hvor centralisering ofte mindsker lokales gode personlige initiativer.
Skal vi bevare FTU eller skal det hele styres fra Brøndby..
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