
 

Odense 15. marts 2022 

Referat fra Fyns Tennis Unions Generalforsamling 

Dagsorden: 

 

Valg af dirigent og referent 

Jens Erik Dalgaard Jensen blev valgt til dirigent 

Karl Kr. Hansen blev valgt til referent 

 

Bestyrelsens beretning 

Kai Holm – Formandens beretning 

De sidste to år har været specielle pga. Corona. 

Vi har haft et godt samarbejde med DGI i dagligdagen. 

Har lige afholdt et fælles visionsmøde med 12 udvalgte klubber på Fyn. 

Der er dog visse problemer omkring, hvad det skal koste at være medlem i de to 

organisationer. Dette problem er endnu ikke løst. Jeg og Karl Hansen har gennem det 

sidste halve år været til 3 møder i DTF, uden at der er opnået et færdigt resultat. 

Padel og kontingent med denne nye sport er også et uløst problem. 

Jeg overlod posten som bestyrelsesmedlem i DTF til Michael Grube Andersen, som 

kæmper indædt for de fynske klubber. 

Kvindetennis er fortsat en stor succes. Stor tak til Agi og Birgit og trænerne for det 

store kompetente arbejde, som har haft over 200 deltagere gennem sæsonen. 

TCO skal have rose for det vellykkede ungdoms-DM 

Tak til hele bestyrelsen for gode og konstruktive møder. 

Michael Grube Andersen – Junioransvarligs beretning 

Gjorde bl.a. opmærksom på den store skævhed, der er blandt ungdomsspillerne på 

landsplan. Kun 15 af 120 bedst pladserede spillere har tilknytning til klubber vest for 

Storebælt 

Kim Brink – Senioransvarligs beretning 

Omtalte de afviklede FM ude og inde. Nogle var naturligt blev aflyst p.g.a. Corona. 

Men de afviklede arrangementer var forløbet meget tilfredsstillende og med fornuftig 

tilslutning 



 

Bo Andersen – Turneringsansvarligs beretning 

Holdturneringen ude 2021 var forløbet meget tilfredsstillende. Der er rundt i 

klubberne fin forståelse for indberetning. 

For den kommende sæson vil der være ændringer, men stadig A og B rækker i 

ungdomsrækkerne 

Regitze Nielsen – Breddeansvarligs beretning 

Flere klubber bør melde ind om stævner 

 

- Beretningen godkendt 

 

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Karl Hansen gennemgik det reviderede regnskab, der viste et overskud for de to 

seneste år på 15.436 og en egenkapital på 168.205, der indestår kontant i banken. 

Oplyste generalforsamlingen om, at der fortsat var udestående for elite/talent 

arbejdet, hvorfor der er hensat 70.000 hertil. 

Revisionspåtegningen opfordrede bestyrelsen til at få styr på indtægter og udgifter 

vedr. Elite/talent 

Efterfølgende blev der fremsat ønske om, at der tilgår klubberne en af meddelelse, 

når dette forhold forhåbentlig snarest er løst. 

Regnskab godkendt 

 

Forelæggelse af det kommende års orienterende budget, herunder 

fastsættelse af kontingent 

Der er ikke udarbejdet budget fra bestyrelsen. Kontingent for 2022 blev vedtaget 

uændret - 20 kroner pr medlem. 

Godkendt uden budget 

 

Valg af formand (valg på lige år) 

Kai Holm blev genvalgt 

 

 



 

Valg af bestyrelsen 

Michael Grube Andersen – Næstformand/Junior/Uddannelse - genvalgt 

Vanessa Timm – Overgang Junior til Senior - nyvalgt fra Kerteminde Tennis Klub 

Claus Bødker – Turneringsansvarlig - nyvalgt fra Fåborg Tennis Klub 

Fortsætter - ikke på valg: 

Regitze Nielsen - Breddeansvarlig 

Kim Birk - Senioransvarlig 

Jacob Pedersen – Kasserer/Sekretær 

 

Indkomne forslag 

Vedtægtsændringer – dog ikke udsendt på forhånd 

Paragraf 3, stk. 2 – udgår – vedtaget 

Paragraf, stk. 8 ændres til fremover at lyde: Bestyrelsen vælger repræsentant til 

DTF`s bestyrelse på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen - vedtaget 

 

Valg af revisor 

Carsten Tornbjerg blev genvalgt 

 

Eventuelt 

Der blev spurgt indtil et Årshjul for FTU 

Igen en drøftelse på tværs omkring Padel (Lars Elkjær) 

Tak til Karl for mange års tillidsfuldt arbejde 

Tak til Bo for den store indsats for holdturnering, web, hjemmeside m.m. 

 

Generalforsamlingen sluttede med en tak til dirigenten for godt gennemført 

generalforsamling 

 

For referat: Karl Kr. Hansen Godkendt af dirigent Jens Erik Dalgaard 

Jensen 


