
   Referat fra - FTU bestyrelsesmøde
MØDE : Bestyrelsesmøde
KOPI:

MØDEREFERATNR.: BS – møde nr. 6- 2017

MØDEDATO &TID: Torsdag den 16. november. 19-21.15

MØDESTED: Dalum Boldklub

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

AFBUD: ingen

MØDELEDER: Kai Holm

REFERENT: Karl Kr. Hansen (KKH)

Seneste referat nr. 5. 2017 er godkendt pr. mail.
 
Behandling af sager

1. Hjemmeside, hvilken, oprydning, mm. Andet, Nyt EDB-system. Veteranholdturnering,Andet, re 
FM-er, veteran, ungdom, senior. Reglement, præmier. Kenneth og alle
Vi lægger os op ad DTF og JTU. Så vil der være en rød tråd i opbygningen. 
Økonomisk ramme 2-3000 er accepteret.   
Så er vi gearet til, at brugerne kan anvende deres iphone og ipad.
De enkelte ansvarlige skal melde ind til KJ om nødvendige ændringer.
Nyt turneringsprogram-system skal ikke resultere i, at der skal betales et specielt et gebyr direkte til DTF

2. Tre FM-er. Reglement, præmier
Tilmeldinger er meldt ud. Tilmeldingsfrister FM veteraner skal justeres.  
Reglement OK
Vi går væk fra vandrepokaler. I stedet får vinderne deres egne pokaler.
Præmier og gavecheks er OK.
FTU lægger billet ind på DM senior indendøres 2018 - ansvarlig KH
KJ bestiller bolde til FTU-træning.

3.Marienlyst  Tenniscenter KH. Tennis Odense overtager driften. 
Forventer at overdragelse sker pr. 01.07.2018.
KH udarbejder en beskrivelse af vore forventninger, der dokumenterer den positive drift fremover.

4. Talentcenter Fyn - Ansøgning MG
Odense Kommune vil gerne, at der skabes en bred opbakning. Ser gerne skoletennis i stor udstrækning 
bruger Marienlyst Center  
Forventer et pænt tilskud fra Odense Kommune.

5..Mads Elholm camp. Hvad betaler vi? KH
Boldtilskud, såfremt tilbuddet gælder alle fynske klubber.

6. Udfordringliste FTU. Kim
Drøftes videre til næste sæson



7. Økonomi. KKH
Tennistæppe er solgt til JTU.
Stabil økonomi.
Alle bestyrelses skal sende kørselsafregning m.v. til KKH senest den 15.12.

8. Generalforsamling. 8. februar. Bestyrelse? 
Datoen er fastlagt 08.02.18 kl. 19 i Marienlyst Centret
Nye emner til bestyrelsen blev drøftet

9. Samarbejdsmøder MG
Aftales til at være de to første uger i marts måned 2018.

Orientering:

Rød/orange/grøn og  skumtennis. Terminer mm. HB /MG
Sæsonen starter nu den 19.11. i Assens. Vi følger op på, at der kommer spillere fra den arrangerende klub

Kvindetennis-tour. 
Forløber ganske fint, med god deltagelse

Coolsport, bolde mv.
Bolde bestilles, som vi endnu har tilgode for indeværende sæson.

DTF  Ny kontingentstruktur (udvalg Karl) KH
KKH deltager i udvalgsmøde under DTF

Eventuelt og næste møde
næste møde torsdag 18.01.  kl. 18,30 i Svendborg og omegn.

Udfordringliste FTU. Kim

Økonomi. KKH
Forklarede den økonomiske situation.

Generalforsamling. 8. februar. Bestyrelse? 
Datoen er fastlagt 08.02.18 kl. 19 i Marienlyst Centret
Nye emner til bestyrelsen blev drøftet

Samarbejdsmøder MG
Aftales til at være de to første uger i marts måned 2018.

Coolsport, bolde mv.
Bolde bestilles som vi endnu har tilgode.

DTF  Ny kontingentstruktur (udvalg Karl) KH

Eventuelt og næste møde
næste møde torsdag 18.01.  kl. 18,30 i Svendborg og omegn.


