
 

 
Seneste referat nr. 4- 2018 er godkendt pr. mail. 

 

Behandling af sager 
Gæst og potentielt bestyrelsesmedlem: Regitze Bo Nielsen, Nr. Broby  
 

Den gode historie. Alle har en historie? 
Bordet rundt.  
 

Den jysk/fynske indendørs holdturnering. 
Der er udsendt indbydelse – primært junior og senior 
 

Individuelle FM’er indendørs, junior, senior, veteran. Datoer, rækker. MG, KB, KH  
Som udgangspunkt afholdes disse, de tre første weekender i januar 2019. 
Endelig datoer formidles på samarbejdsmødet den 02.10. 
Motionsrækker både for seniorer og veteraner. Der spilles pulje med 1 sæt. 
 

Skumtennis tour. HB 
Stævnerne afholdes som klubstævner. Klubberne har selv ansvaret for tilmeldingerne. 
Planen er færdigt senest til samarbejdsmødet 
 

Kvinde-tennis-tour. CJ 
Der bliver 6 arrangementer i løbet af vintersæsonen i Marienlyst 
Trænerne samles til inspirationsmøde 
Der kan blive mulighed for at lave et pige-engagement i vintersæsonen i Marienlyst. 
Der kan bevilges tilskud fra FTU første gang. 
 

Padeltennis. Flere nye baner?  
Der er baner på vej i Vester Skerninge 
Der er mulighed for at opnå rentefrie lån i DIF/DGI 
Rudkøbing er ligeledes på vej i foråret 2019 
 

 

 

 

 

 

MØDE FTU-Bestyrelsesmøde,september 
DAGSORDEN: Kai Holm 

MØDEREFERATNR.: BS – møde nr. 5- 2018 

MØDEDATO &TID: Mandag den 17. september kl. 19.15 – 21.30 

MØDESTED: Dalum Klubhus, Fruens Bøge 

MØDEDELTAGERE: Michael Grube , Harry Breuer, Kim Birk, Karl Hansen, Christine Job, Kai Holm 

AFBUD:  

MØDELEDER: Kai Holm 

REFERENT: Karl Kr. Hansen (KKH) 



 

FTU –kåringsdag den 29. sep. Marienlyst kl. 10 
Starter med frit spil på banerne fra 10-11 
Derefter ”indvielse” af det nye Marienlyst Tenniscenter (eget regi)  
Kim, Kenneth, Harry, Michael og Kai deltager 
Der udleveres diplomer til: 
Alle holdturneringsvinderne  
MinitennistourvinderneDivisionsvindere på Fyn 
Til alle juniorspillerne udleveres medaljer. 
KH sørger præmier via Cool Sport (håndklæder og sokker) 
KH booker 3 baner. 
MGA laver indbydelsen 
 

Samarbejdsmøde med klubberne tirsdag den 2. oktober. Indhold. ”Den gode historie” 
Tenniscamp 7 år i træk med udsolgte pladser. Styres af de unge trænere (Strib) 
Det gode samarbejde giver 4 små klubber dynamik og nye muligheder (Nr. Broby m.fl.) 
Klubmesterskaber med mange deltagere (TPI) 
KH laver indbydelsen  

 

Indendørs. Marienlyst. Talent-elite. FTU 
MGA booker 3 baner. Starter tirsdag 23.10 16-20 
 

Head aftale KH    
KH sender den underskrevne aftale til bestyrelsen.  
 

Trænersamling tirsdag den 9.10. kl 17-21  Marienlyst hal 2 
Der sendes samlet indbydelse DGI og FTU. 
 

 

.Orientering: 

 

Økonomi KKH 
Der er en sund økonomi. Kun få og små restancer. 
 

Marienlyst Tenniscenter. KH 
Den nye bestyrelse er fordelt på de klubberne TPI, Fruens Bøge og TCO 
FTU har status som de odensesianske klubber ved lejeaftaler.. 
Navn:Odense Tenniscenter 
 

DTF  og DGI/møde 
Samarbejdet med DGI fortsætter som nu på bedste vis. Trænersamling, Motionshold. Skumtennis-tour 
RødOrangeGrøn. 
 

Eventuelt 

MGA: Holdturnering - Vi skal sørge for at holdene er så jævnbyrdige som muligt. 

HB: mulighed for at spille 4 partier pr. sæt. 

 

 

Næste møde.   Hos Agi. torsdag den 29.november kl.18-22 
 

 

 

 


