
Medlem af Dansk Tennis Forbund

Vi vil tennis på Fyn

 Referat fra FTU`s generalforsamling den 07.02.2017

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent

Jens Erik Dalgaard Jensen blev valgt som dirigent. 

Karl Kr. Hansen som referent

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligst indvarslet og dermed 
beslutningsdygtigt.

2. Bestyrelsens beretning

Kai Holm formand: opfordrede til dialog og debat. Vi måtte sige farvel til Joan Andersen og Betina i 
årets løb. Udfordring omkring forholdet til Marienlyst tennishaller. Prisen er nu nedsat med ca. 
25%. Belægningsprocent lidt over 50. 

Gode lokale samarbejdsmøder blev afholdt i foråret 2016. Vi har haft god styr på afviklingen af vor 
holdturnering. Også roser til Kenneth Jensen  for at klare jobbet som webmaster. 

Der har været møde om padletennis. Der har været afholdt positivt møde med DGI tennisklubber 
på Fyn. DTF er nu ved at være på plads efter en turbolent start.

Carsten Tornbjerg seniorområdet: Især FM inde havde stort fremgang. Appellerede til, at 
klubberne gør mere reklamer for fynsmesterskaberne. Samarbejde omkring Q-tennis. Der er 
mange hold med i divisionstennis på landsbasis.

Michael Grube Andersen juniorområdet: Fælles træning på Sydfyn blev omtalt. FTU har nu 7 DM 
divisionshold. Talenttræning sker på tværs af klubberne. Mange deltagere til FM både ude og inde. 
Gerne flere spillere til Minitennis Tour og Play og Stay turneringer. Opfordrede til bedre og mere 
samarbejde med skolerne.

Kai Holm veteranområdet: Vi fastholder mix i veteranrækkerne. Vi fastholder at stille vort eget hold
til Dmhold.  Indendørs er der stor fremgang i deltagerantallet. 2017 FM ude er fastlagt til 25.05. - 
Kristi Himmelfartsdagene. 

Bestyrelsens beretninger blev godkendt.
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3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Karl Kr. Hansen fremlagde det reviderede regnskab. Viste et underskud på 25948. Underskuddet 
skyldes en fejl i periodisering af forudbetalt deltagergebyr på 30.000  i 2015. 

Regnskabet blev godkendt.

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

Budget for 2017 viser et overskud på 6.000. Kontingent til FTU blev fastholdt på 20 kroner pr. 
medlem

5. Valg af formand (ikke på valg)

6. Valg af bestyrelsen

Kim Birk – Tarup Pårup for 2 år

Harry Breuer- Blangstedgård SØ for 1 år

Følgende er tilknyttet til bestyrelsen som tovholder:

Holdturneringsleder – Kenneth Jensen

WEB-facebok – Kenneth Jensen

Minitenns tour – Sønke Christensen – Karen Rønn Hansen

Kvindetennis (Q-tennis) - Agi Szocska – Birgit Lund

Jubilæumsarrangement FTU 75 år – Torben Brønner – Lars Kirk

Marienlyst Tennishal – Carsten Tornbjerg

7. Indkomne forslag,

Ingen

8. Valg af revisor

Jens Dahl Jensen blev genvalgt

9. Eventuelt

Afskedshilsen fra formanden til Carsten Tornbjerg. 
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Generalforsamlingen slut 

Efter generalforsamlingen var der indlæg fra direktør for DTF Klaus Nørbye 
Johansen

Præsenterede sig selv. 

Der er stor forskel på tennis rundt i landet.

DTF`s regnskab kommer til at balancere for 2016

DTF og DIF. Flere medlemmer. Flere kvinder Flere af disse i bestyrelserne. Vi er i 
kamp med andre idrætsforeninger. Tonen i mange fora er forfærdelig - skal ændres. 
Tennissporten skal tales op. Bedre og hurtigere træneruddannelser. Klubudvikling.

Indlæg ved konsulent Lorenz Sønderby DTF

Omtalte ideen med ”Bevæg dig for livet” som er et samarbejde mellem tennis i DIF 
og DGI.

Tennissportens Dag er gjort bedre m.h.t. til lokale plakater og annoncering.  

Voksenintroduktion – ketcher m.v. er nu på lager og kan bestilles.

Familietennis er udbredt til nu 30 klubber.

Indlæg fra Q-tennis  Agi Szocska

Fortalte om kvindetennis under DTF og deres events m.v. 

For referat 

Karl Kr. Hansen
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