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Seneste referat nr. 6  2017 er godkendt pr. mail. 
  
Behandling af sager 

 

Generalforsamling Torsdag den 8.2. Marienlyst. Dirigent, bestyrelsesmedlemmer, emner til debat, 

mm.  KH 
Jens Erik Dalgaard Jensen foreslås som dirigent. 
På valg Michael G. Andersen, Kai Holm og Michael G. Andersen–  alle modtager genvalg 
Drøftede flere gode kvindelige emner, som er/bliver kontaktet forinden generalforsamlingen 
 

Individuelle FM’er indendørs 2018 
Rekorddeltagelse i Veteraner 
Junior gik fantastisk med god stemning. God forældreopbakning 
God opbakning til seniorer, som afvikles i den kommende weekend 
  
 

Marienlyst,  
Der arbejdes i udvalget med Odense Kommune om både samarbejdsaftale og driftsaftale.  
Navnet ændres til: Odense Tenniscenter og de odensianske klubber bliver ansvarlig for økonomien sammen 

med FTU 
 

 

 

Rød/orange/grøn + skumtennis 
Det går godt i stævnerne i skumtennis. Også en del voksne. 
Ny udendørs sæson med bløde bolde laves i samarbejde med Harry og Sønke  
  
 

Kvinde-tennis-tour 
Det har været en fin sæson. Måske udvides med pigetennis i 2018 
 

FTU Elite og Talenttræning, Fyn. MG 
p.t. er der nu 25 unge til træning hver tirsdag. 
 

 

Årsplan-kalender for 2018.  



Fremover sendes alle vigtige begivenheder til Kenneth 
Samarbejdsmøder med de fynske klubber i marts 
Første 4 mandage/torsdage er reserveret i marts måned. Endelige datoer aftales snarest 
 

DGI-samarbejde, KH, MG 
Det har fungeret fornuftigt. Bl.a. to træningssamlinger og motionsholdturneringen. 
Der holdes ny fælles møde   
 

 

Coolsport.  
Nyaftale er på vej. Gælder i 3år på næsten samme niveu 
 

DTF nye Holdturneringssktruktur 
FTU kommer med en udtalelse dertil. Bl.a. problemer med omformatering af fynsserien,som fremover 

hedder 4. division - Fyn 
 

 

 

Orientering: 

 

Økonomi KKH 
Der foreligger udkast til regnskab. Ser fornuftigt ud med et overskud i størrelse 20-25 tusinde. 
 

 

DTF. National tennisseminar.  KH 
Tilmelding skal hver især sørge for. FTU betaler for bestyrelsen incl. middag. 
Andre der arbejder for FTU og som ønskerat deltage melder sig til Kai Holm, som så sørger for tilmelding.  
 

Næste møde. Den 8. 2. kl. 18 .Formøde til generalforsamling 
 

 

 


