
Referat - FTU bestyrelsesmøde
MØDE : Bestyrelsesmøde

KOPI:

MØDEREFERATNR.: BS – møde nr. 3 2017

MØDEDATO &TID: Torsdag den 8.juni kl. 19-21.15

MØDESTED: Fruens Bøge Tennisklub

MØDEDELTAGERE: Michael Grube Andersen(MGA), Harry Breuer(HB), Kim Birk(KB), Karl Kr. 
Hansen(KKH), Kai Holm(KH)

AFBUD:

MØDELEDER: Kai Holm

REFERENT: Karl Kr. Hansen (KKH)

Seneste referat nr. 2 2017 er godkendt pr. mail.
 
Behandling af sager

FTU Holdturnering . KH. (Kenneth)
Opkrævning er sendt ud f.s.v. angår FTU- holdturnering. DGI opkræver for alle motionshold 
Opståede startproblemer er ordnet af Kenneth.

FTU FM ude–Junior-Senior-Veteran MG, KB, KH
Senior er afholdt med  god succes. Flere damer end tidligere. Hygge med morgenmad og grill. Banerne var 
meget fine.
Junior i Svendborg er på plads. MGA forhandler med medaljeleverandør om nye og bedre medaljer 
fremover.
Veteraner – Der skal måske gøres lidt benarbejde for at få lidt flere med.

Rød/Orange/Grøn og mini-tour. Terminer mm. HB /MG
Bliver sendt ud i disse dage fra DGI. I alt 8 stævner. Husk at bestille relevante bolde til arrangerende klubber 
hos Coolsport -HB.

Sportmaster som samarbejdspartner. KH 
Drøftes nærmere med Coolsport til efteråret

Trænerinspiration, trænerkurser, MG
Inspirationskurset ultimo april gik over al forventninger. Gentages inden indendørs sæsonen.

Kvindetennis-tour. 
Kører som aftalt med enkelte aflysninger

Medlemstal klubberne
Fyn har haft en mindre fremgang som eneste union i Danmark

Jubilæum, 75 år
KH tager kontakt til Agi for at lave et skriv om FTU´s historie og azrrangere en reception.
Arrangeres sammen med kåringsdagen  i september



Orientering:

Talentcenter VEST, sommertræning. MG
Der bliver ikke lavet noget talenttræning i denne sommer.
Genoptages til vinter, når der foreligger en fast aftale med DTF, Marienlystenter og Odense Kommune.

Marienlystcentret fremtid. KH
Der har været en del møder. Afventer en endelig tilbagemelding  sidst i august måned fra Odense Kommune 
- Fritid og Eliteidræt. 
Der sendes ønskeseddel ud til klubberne, om hvilke ønsker/behov  der er for den kommende sæson.

DTF og diverse info v. KH
DTF formand og direktør orventer at mødes med hver unions bestyrelse i løbet af efteråret.
 

Visioner for 2017-18. Michael
FTU skal udvikle tennis på Fyn
FTU skal hjælpe alle klubber med de basale forhold
Den gode historie skal bruges i alle klubber.

Eventuelt 

Næste møde torsdag den 10.08 kl. 17,00 i Strib.


