
Beslutningsreferat:

Hjemmeside: KJ deadline 31 maj

- Adgange til senior/junior/veteran mails
- Historier skal tilføjes på første slide

o Holdturnering, FM osv, individuelle nyheder
- Kontakt tilføjes til i grønne bjælke
- DTF link viser ikke billede
- Opret skabeloner til nyhedsbreve/referater m.v.
- Kenneth fremsender koder til alle relevante funktionsmails
- Udarbejd minimum input til Kenneth/vedkommende der opretter materiale til 
- Fjern ”mail@ftutennis.dk” fra bunden af siden
- Bestyrelse side opdateres til kontakt widget som kun indeholder bestyrelsen i lidt 

mindre kasser.
- Udarbejd mailliste til ”Kære Klubformand” og ”Kære spiller”
- Indsæt ”bestyrelses-kalender” som kun funktionsmails har adgang til.
- Udarbejd årshjul fremadrettet
- På sigt: Dokumenter årshjul for alle funktioner i FTU (kasserer, 

junior/senior/veteran osv)

Årshjul, plan, kalender, hvem?

/

MØDE FTU-Bestyrelsesmøde, april

DAGSORDEN: Kai Holm

MØDEREFERATNR.: BS – Møde nr. 4 - 2022

MØDEDATO &TID: Mandag den 2.5.2020 kl. 19.00 -21.15

MØDESTED: Dalumhallen, Mejerivej

MØDEDELTAGERE: Michael Grube , Kim Birk, Kai Holm. Jacob Pedersen, 
Vanessa Timm, Claus Bødker, Kenneth Jensen

AFBUD:

MØDELEDER: Kai Holm

REFERENT: Jacob Evald Pedersen



Ansvarsområder, indhold.: Deadline 31 maj

- Udarbejd konkrete initiativer til fællestræninger på tværs, for at samarbejde i 
klubberne på tværs.

o Fælles juniortræninger på tværs
o Tenniscamps?
o Samarbejde på kryds (når der er juniortræning det ene sted, så kan de være 

med det andet sted / samme med seniortrænere)
- MG: Invitation af DTF landstrænere til fællestræninger 1 gang om ugen eller 

lignende til de stærkeste juniorspillere?
- VT: Forespørger i Kerteminde om der er mulige som vil være med til tiltag.
- CB/KB/VT: Mandefællestour udskydes til efteråret – 2 træninger til efteråret?
- KB: Forespørger om timer til seniorfællestræning
- FTU Kåringsdag sættes til lørdag 1 oktober 2022
-

Den fynske holdturnering: deadline – inden sommerferien

- Claus Bødker får nedlagt tilmeldingsformularen til holdturneringen og får den til at 
køre via tournament software.

Individuelle FM’er udendørs, junior, senior, veteran MG, KB CB/KB/Tornbjerg 
deadline: 6 maj 2022

- KB fremsender word-ark til Kenneth Jensen på FM Senior/veteran. Kenneth Jensen 
opdaterer til nyt format/brevhoved m.v. og fremsender senest udgangen af ugen.

- MG opdaterer information på junior
- CB opdaterer på senior/veteran
- MG/CB koordinerer indkøb af bolde
- Strategi: Relancering af skumtennis

Rød/Orange/Grøn

Skumtennis

Kvindetennis

FTU Elite og- talentcenter, Fyn. 

DGI. Træneruddannelser, klubudvikling, medlemstal

Eventuelt og næste møde

- Næste møde mandag d. 13 juni 


