Referat fra Fyns Tennis Unions generalforsamling torsdag den 08.02.2018
Ved generalforsamlingen deltog ca. 30 personer ialt.
Ca. 15 klubber var repræsenteret.
1. Valg af dirigent og referent
Jens Erik Dalgaard Jensen blev valgt til dirigent
Karl Kr. Hansen blev valgt som referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Kai Holm startede med en lille historie om Caroline Wosniacki
4. Det fornemste arbejde i FTU er fortsat FM ude og inde samt holdturneringen
5. Omtalte kort den fremtidige drift af Marienlyst-Hallerne
6. Bestyrelsemøderne er afholdt i god ro og orden med fokus på det vigtigste.
7. Omtalte de 4 samarbejdsmøder i foråret, hvor vi mødte de fleste klubber
8. Kenneth Jensen blev rost for sit solide arbejde som webmaster og
holdturneringsansvarlig. Kåringsdagen i efteråret blev igen en god dag
9. Jens Erik Dalgaard Jensen fortalte kort om padletennis og referede fra det sidste
fælles møde. Flere byer på Fyn arbejder ihærdigt med at få nye baner op at stå.
Der kan blive tale om lave introduktionsdage om padle i Tåsinge/Odense her i
foråret
10. Head aftale er fornyet for en 3 års periode
11. Samarbejdet med DGI forløber fantastisk godt.
12. Michael Grube Andersen omtalte junior arbejdet. Der er en spirende grobund i
et tættere samarbejde klubberne imellem. Også samarbejdet med DGI. Nye
klubber var med i rød/orange/grøn turnering i løbet af sommeren. Vækst i vores
skumtennis stævner både for voksne og børn. Omtalte fælles træning
elitetræning her i vintersæsonen. Med mange nye håbefulde spillere fra hele Fyn.
Fælles Fyn-hold deltager i DM for hold.
13. Flere fynske spillere har taget medaljer med hjem fra DM for juniorer
14. Drøftelse om køb af af bolde. Bedre samarbejde med Ketshop i Odense
15. Kim Birk omtalte, at der desværre ikke er så mange 18-30 årige i FTU. Der har
været god tilslutning til FM senior, med mange junior og veteraner(over 30 år)
Stor tilslutning i mixhold. Efterlyste arrangør af FM ude. God tilslutning til
seniortræning her i vinter.
16. Kai Holm omtalte veteran-aktiviteter. Stor tilslutning. Desværre alt for få kvinder
deltager. Ros til Faborg Tennis Klub for arrangement med Fyn veteraner ude.
Frank Gaba og Birgit Lund tog medaljer med hjem fra DM.
17. Kenneth Jensen omtalte holdturneringen. Samme aktivitetsniveau som
foregående år. 29 klubber var repræsenteret. Stigning i seniorhold(motion) Fald i
veteran og juniorhold. Samarbejdet med DGI har gjort at flere har deltaget. Vi
mangler fortsat kvinder i holdturneringen. Holdlederne har været disciplineret.
Omtalte det nye holdturneringssystem på DTF`s hjemmeside. Viste vinderne fra
de forskellige hold med 13 klubber, der har vundet 1 eller flere rækker.
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18. Birgit Lund omtalte kvindetennis. 3 damer står for det praktiske. Agi er holdleder.
Birgit og Sandi er trænere. Forsøger at få en aktiv kvindeansvarlig i hver klub. Ca.
50 unikke spillere har deltager fordelt på 15 klubber. Der er en face-book side. Et
formelt samarbejde med DTF. Høj kvalitet i træningen. Ønsker at lave 4
klubarrangementer ude og inde i den kommende sæson.
19. Beretningen blev godkendt.
20. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
21. Regnskabet, der viste et overskud på 22.000 og en egenkapital på 154.000 blev
godkendt
22. Forelæggelse af det kommende års orienterende budget, herunder fastsættelse
af kontingent
23. Desværre var der trykfejl i budgettet. Forventet overskud ca. 17.000
24. Budgettet bliver rettet inden det bliver lagt på hjemmesiden.
25. Uændret kontingent 20 kr. pr. medlem blev vedtaget.
26. Valg af formand (valg på lige år)
27. Bestyrelsen indstiller til genvalg.
28. Kai Holm genvalgt for 2 år
29. Valg af bestyrelsen
30. Michael Grube Andersen genvalgt for 2 år
31. Harry Breuer genvalgt 2 år
32. Indkomne forslag
33. Ingen
34. Valg af revisor
35. Jens Dahl Hansen genvalgt for 1 år
Eventuelt
Henrik Thorsø, formand for DTF var imponeret af fremmødet blandt de fynske
klubber. Opfordrede til at deltage i DTF`s generalforsamling. Opfordrede til
medlemskab både i DGI og DTF. Drøftelse om fremtidige organisation. Intet er
planlagt
Michael Grube Andersen lagde vægt på den lokale forankring er meget
vigtigt.
Lars Elkjær DTF-konsulent var glad for det gode samarbejde med FTU.
Kai Holm orienterede om fremtiden om tennishallerne i Marienlyst.
Ib Hansen TPI fremlagde sin personlige vurdering af udviklingen omkring
tennishallerne.
For referat
Karl Kr. Hansen
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FH - Fynske Holdturnering

Sæson
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

2011 -2017:

FH deltagende
klubber

Rækker
udbudt

21
22
23
29

16
27
28
28

Rækker
gennemført
13
15
16
16
27
25
21

Antal
Seniorhold
31
35
43
42
34
43
59

Antal
Veteranhold
19
18
20
16
33
18
13

Antal
Juniorhold
38
28
36
49
48
44
33

I
alt
88
81
99
107
115
105
105

Generel trend:
•

FTU har været succesfuld i at engagere de fynske FTU klubber i holdturneringen. Samarbejdet
med DGI omkring motionsrækkerne har været en væsentlig faktor i denne succes.

•

Vi vokser på motionist-området – stagnation i serie-systemet.

•

Vi vokser kraftigt på seniorområdet – tilbagegang for veteraner og juniorer.
Igen; motionist-området er en væsentlig faktor.

2017-sæsonen:
•

Positivt:
God opbakning fra klubberne.
Holdlederne dygtige til at arrangere og overholde kampterminer.
Sportslig høj kvalitet og fantastisk opbakning i alle herre-rækker.
Flot opbakning til FTU Kåringsdag ==> Prestige i at vinde i FTU-rækkerne.

•

Negativt:
Vi er ikke dygtige nok til at aktivere piger og kvinder i holdtennis.
Vi skal være meget opmærksomme på at klubberne gør max. for at aktivere deres juniorer i
holdturneringen.
Vi har set en kannibalisering fra veteran-rækkerne over i motionist-rækkerne.

Nye tiltag:
•

Der kommer et nyt og kraftigt forbedret holdturneringssystem ==> Enklere at indrapportere.
DTF Cup! 2-mands holdturnering. Perfekt i kombination med vor seniorholdturnering.
Udbydes kommende sæson i en turnerings- og en motionist-spiller turnering.

Vindere:

Highlights 2017:
•

FH Vindere fordelt på 12 klubber! – fantastisk!

•

Fynsserie Herrer:
4 hold havde reel mulighed for at vinde rækken i sidste spillerunde.
5 hold havde teoretisk mulighed…..

Høj jævnbyrdighed: Sidste kamp; fynsmester mod sidst i rækken – 3 kampe i 3. sæt!

Tak for opmærksomheden!

KvindeTennis på Fyn

Det fynske kvindetennis udvalg - FKTU


Agi Szocska – Organisator og arrangør



Birgit Brink Lund – Træner og arrangør



Sandie Sørensen – Træner og arrangør



Freelance trænerkorps – etableres nu!

Samarbejdspartnere – STOR TAK!


FTU (Kai Holm og Kenneth Jensen)



HEAD (Claus Ketterle)



DTF (Klaus Nørby J., Simon Verner & Lars Elkjær)



Ketshop (Mikkel Normann)

Status (i tal) siden opstart, okt. 2016


Målgruppe – voksne kvindelige tennisspillere i de
fynske klubber = 999/DTF medlemstal 2016



År 1: 53 unikke deltagende spillere



År 2 (kun en halv sæson): 50 unikke deltagende
spillere

Status siden opstart – 2016/2017


Samarbejde med FTU



Artikel: ”Fem skarpe fra Fyn – opskriften på succesfuld
Kvindetennis-Tour ” (DTF)



FB-side ”Fynsk KvindeTennis”



Udbygget vores HEAD sponsorsamarbejde



Prøveketcher aftale med Ketshop

Vores læring efter 1. år


Vedholdenhed & udholdenhed 



Alle kan være med (niveau 2-5)



Høj kvalitet, intensitet, læring - fysisk, mentalt teknisk &
taktisk, godt humør, hygge & fornuftig pris 



Sikre at viden kommer ud til alle klubber/spillere!



Identificere en kvindetennisansvarlig i hver klub!

Den Fynske Kvindetennis Tourplan
2018


Maj – Opstart i Tåsinge, Fitness & Ketcher x 4



Juni – Hvem byder først ind…???



August – Hvem byder først ind…???



September – Afslutning i Fåborg, Double



Øvrige klub-efterspurgte arrangementer…???

Arbejdsopgaver i 2018


Identificere kvindetennisansvarlige i alle de fynske
klubber



Udforme et fynsk kvindetennis logo



Få konstrueret en flot og sælgende folder/manual med
generel og praktisk info om alle vores
kvindetennisaktiviteter på Fyn



Få vores arrangementer fordelt over hele Fyn

Arbejdsopgaver i 2018



Implementere vores nye træningstilbud:
”Vi kommer ud i klubben/klubberne med en

træner på en selvvalgt (hverdags)aften – alle
niveauer (1-6)


Søge samt etablere nye samarbejdsrelationer og
koncepter…

Ønsker til jer i klubberne


At I byder proaktivt ind til os med ønsker om kvindetennis
arrangementer gennem året 



Finde en kvindetennisansvarlig i klubben og give os besked om
kontaktdata – TAK 



Sikre at vores kommunikation via mails, FB opslag, FTU
hjemmesiden mv. kommer ud til alle de kvindelige
tennismedlemmer



At alle de voksne kvindelige tennismedlemmer på Fyn bliver
medlemmer af vores FB ”Fynsk KvindeTennis” gruppe 

