
Beslutningsreferat:

Seneste referat nr. 5- 2022 er godkendt pr. mail.

Den fynske holdturnering. Antal hold. CB

- Tilmelding igangsat hhv. CB og MG fremsender liste over tilmeldte hold for 
senior/junior til JP til fakturering efter 1. spillerunde. 

Evaluering: Individuelle FM’er udendørs, junior, senior, veteran. MG, KB, CB/Tornbjerg.

- Succesrig afholdelse af junior/senior/veteran.
- KB har ønske om at veteran også kan afholdes i Odense. Forsøges i 2023
- VT har ønske om at afholdelse af FM kommer i udbud hos klubberne. Forsøges i 

2023.

Indendørs FM’er. Terminer

- FM veteran afholdes 5-8 januar 2023.
- FM junior 25-27 november 2022.
- FM senior 2-4 december 2022. 

 

Rød/orange/grøn? MG

MØDE FTU-Bestyrelsesmøde, april

DAGSORDEN: Kai Holm

MØDEREFERATNR.: BS – Møde nr. 5 - 2022

MØDEDATO &TID: Mandag den 13.6.2022 kl. 19.30 -21.45

MØDESTED: Dalumhallen, Mejerivej

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

AFBUD: Regitze Nielsen

MØDELEDER: Kai Holm

REFERENT: Jacob Evald Pedersen



- VT melder tilbage på en søndag/lørdag i august til at afholde rød/orange/grøn 
stævne i Kerteminde.

- Bellinge/Assens/Vester Skerninge afholder stævne over sommeren.

FTU Elite og-Talentcenter, Fyn. MG

- MG beretter at den nye juniorlandstræner har intentioner om at fremme 
juniortennissen i Jylland/Fyn ved regelmæssige besøg rundt vest for broen.

DTF. MG

- Intet til referat.

Kl. 20.30 Sportslig decentralisering. Oplæg KH

- Intet til referat

KL.20.45  FTU-strategi for 1 til 3 år. Oplæg til debat MG.

- CB: Undersøg muligheder for at starte herretour (pendant til kvindetouren) – 
Forsøges i september.

- VT: Fælles lokal (hjælpe)trænerinspiration i to forskellige klubber i efteråret 
(Kerteminde og tbd)

- KB: Lokale events (minitennis på flakhaven, rosengårdscenteret, rundt på fyn)
- KH: Profilering 1 gang om måneden af en engageret tennisspiller/støtte på Fyn 

(hvor længe har du spillet, hvem er du inspireret af, hvad har du mest glæde af ved 
tennis?). 

- FM sommerevents? 

Deadline for alle beslutninger inden næste bestyrelsesmøde.

Eventuelt 


