
Referat fra 

 
Seneste referat nr. 2- 2018 er godkendt pr. mail. 

  
Behandling af sager 

 

 

Den fynske holdturnering. Færre hold? (Kenneth) 
Færre hold end tidligere år. Minus på ca. 10 hold 
Der er tilbøjelighed til at der bliver trukket hold p.g.a. manglende forståelse for det at være holdkaptajn for 

juniorholdene  
Holdturneringsterminer skal kigges efter. Pinsen skal måske tages med fremover. Veteran-fm skal måske 

ændres til primo august som tidligere. 
 

Individuelle FM’er udendørs, junior, senior, veteran. Er alle aftaler på plads. MG, KB, KH 
Vi beder Kenneth om sende reminder ud om sidste tilmelding til FM  
CJ laver et udkast nu 
KB aftaler med Fåborg om at lave turneringsplan for FM Veteran 
 

Skumtennis event. HB 
Der er kommet forslag fra KTU om at lave DM i skumtennis  
HB drøfter videre. Skal også være for seniorer. 
 

Kvinde-tennis-tour. CJ 
Lidt for få tilmeldinger til enkelte arrangementer. Men det kører ellers rigtig godt 
Det ligger lidt tungt med pigetur 
MGA vil gerne være med til at lave en tenniscamp med overnatning kun for teenagepiger.  
 

FTU Elite og- Talentcenter, Fyn. MG 
Det kører rigtig godt med både piger og drenge. Ca. 22 spillere i alt. 
 

Coolsport. Ny aftale. Ønsker, krav 
Udsat 
 

 

 

 

 

MØDE FTU-Bestyrelsesmøde, maj 
DAGSORDEN: Kai Holm 

MØDEREFERATNR.: BS – møde nr. 3- 2018 

MØDEDATO &TID: Tirsdag den 29. maj kl. 20.15 – 22.30 

MØDESTED: Fruens Bøge (Dalum Boldklubs lokale) 

MØDEDELTAGERE: Michael Grube  Andersen (MGA) Harry Breuer(HB), Kim Birk(KB), Karl Kr. 
HansenKKH), Christine Job(CJ), Kai Holm(KH) 

AFBUD: Ingen 

MØDELEDER: Kai Holm 

REFERENT: Karl Kr. Hansen (KKH) 



Evaluering. Tennissportens dag og trænerinspirationsdag, fredag d. 27.4.  Alle 
Alt foregik rigtig godt. 
 

.  

Orientering: 
 

Økonomi KKH 
Der sendes opkrævning af kontingent og holdturnering ud inden medio juni 2018. 
 

Marienlyst Tenniscenter. KH 
Stiftende generalforsamling om ansvaret for det fremtidige ansvar er udsat til næste uge.   
 

Alles bud på visionen for FTU i de kommende to år. (MG et kort oplæg) 
God dialog. MGA laver et sammendrag. Derefter bliver vor vision ajourført. 
 

Ændring og forbedring af hjemmesiden.  
CJ tager kontakt til Kenneth Jensen. 
 

 

Næste møde.     
Mandag den 13. august 2018 kl. 17 i Strib. 


