
Referat fra 

Seneste referat nr. 2- 2019  er godkendt pr. mail. 

  
Behandling af sager 

 

De 4 samarbejdsmøder med de fynske klubber i marts. Formen. Ideer fra møderne MG 
Vi skal sørge for mere information fra klubberne og dialog klubberne imellem. Lidt mere deltagerstyret. 

Ellers en kæmpesucces 
 

Den fynske holdturnering. . Tilmelding.  Nye former? (Kenneth) 
MGA har holdt møde med Kenneth om færdiggørelse af turneringsplanen 
 

Ansvarsområder 2019.  Bilag. 
Bilag uddelt og godkendt 
 

Individuelle FM’er udendørs, junior, senior, veteran. MG, KB, KH  
Juniorer holdes i Vester Skerninge  
Seniorer holdes i Næsby 
Veteraner holdes i Faaborg – der arrangeres fælles spisning for alle fredag aften 
 

Præmieregulativ for Fm’er. 
Blev tilrettet med mere systematik. Tilrettet bilag bliver sendt ud med referat. 
FM skumtennis 2020 afholdes i Nr. Broby. 
Økonomien er forskellige i de haller, som benyttes til skumtennis. Fremover skal FTU stå for det 

økonomiske. Arrangerende klub skal have et fast beløb for at stå for FM. Aftalt til 1.500.  
Der bør så vidt muligt være en finalerunde. Afhænger af deltagerantallet i gruppen.  
Indtil videre spiller vi i FTU med små skumbolde.  
 

 

Rød/orange/grøn/gul, HB og RN 
11 klubber er nu på plads. Gul bold giver mulighed for at voksne også kan deltage. Dog ikke hardcore 

spillere. 
 

 

Team Fred. HB  
Er igangsat. Startet op via  Centerafdelingen på Tåsinge Skole  
FTU betaler halvdelen af løn til Harry med 200 kroner i timen i et halvår – max 10.000 i perioden. 
Målet er at få de involverede børn til at spille tennis i de relevante tennisklubber 

MØDE FTU-Bestyrelsesmøde, april 
DAGSORDEN: Kai Holm 

MØDEREFERATNR.: BS – møde nr. 3- 2019 

MØDEDATO &TID: Onsdag den 24.4.2019 kl. 18.45 -21.00 

MØDESTED: Fruens Bøge (Dalum Boldklubs lokale) 

MØDEDELTAGERE: Michael Grube , Harry Breuer, Kim Birk, Karl Hansen, Regitze Nielsen, Mette 
Temmesen, Camilla Lydiksen, Kai Holm 

AFBUD: Regitze.(Delvis med pr. mobil fra London) 

MØDELEDER Kai Holm 

REFERENT: Karl Kr. Hansen (KKH) 



Kvinde-tennis-tour. MT 
Der er aftalt ialt 9 stævner rundt på Fyn i løbet af sommeren. 
Bliver snarest lagt på hjemmesiden. 
Første stævne i Vester Skerninge den 12.05. 
 

FTU Elite og- Talentcenter, Fyn. Møde med Leschlys-fond. KH- MG 
Mangler aftale med Fruens Bøge om træningsbaner. 
Der vil være ca. 30 spillere klar til den nye sæson. 
Leschly-fonden var imponeret over vores talentcenter, og klar til at bidrage 
FTU vil gerne være foregangsunion omkring den nye ranking, som de gerne vil promovere.  
 

Fordeling af stævner Øst/Vest DTF v/MGA 
Der er stor dominans af stævner/holdkampe på Sjælland/København 
MGA har gennem flere år dokumenteret/kritiseret dette 
Seneste udvikling er, at der ikke er mulighed for at få ændret holdturneringsplanen, så den er rimelig for 

TennisFyn. Sendes til DTF’s bestyrelse 
 

DIF-lån til Padel v/MGA 
Der kan søges om rentefri lån til nye padelbaner gennem union og forbund. 
 

 

 

  

Orientering: 

 

Økonomi KKH 
Vi skal kigge på vore priser for leje i OTC 
 

DTF generalforsamling. Lø. 16.3. kl. 13.30 i Kolding.  KH 
Både Kai Holm FTU og Hans Martin Brøndum JTU er fortsat i bestyrelsen for DTF 
 

Odense Tenniscenter.  KH  
Generalforsamling  i  OTC den 25.04. Den negative trend er vendt grundet Odenseklubberne og FTU’s 

frivillige indsats 
 

Eventuelt.   
Der er gode muligheder for at der bliver opført en indendørs tennishal med 2 baner i Strib. Forventet færdig 

efteråret 2020  
 

Næste møde  
Onsdag den 05.06.  kl. 18,45 
Sommermøde i Strib torsdag den 15.08. kl. 17. Først spil, så spisning, så møde 
 

 

 

 

   


