
Fyns Tennis Union                  
 
Referat fra generalforsamling torsdag den 06. februar 2020 i Dalum Boldklubs 
lokaler. 
 
Kaj Holm bød velkommen til de fremmødte. 
Ialt var  ca. 12 klubber mødt frem 
 
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  
Fremhævede det gode netværk og sociale samvær på Fyn 
Omtalte padel som en konkurrent eller samarbejde 
Omtalte fordel ved at spille indivudielle kampe som et sæt kampe 
Omtalte det gode samarbejde med DGI på Fyn 
Omtalte succesen med samarbejde med Odense Tennis Center (OTC) 
Svendborg var arrangør af DM for veteraner med stor succes 
Omtalte tiltag med at samle de 7 tennisklubber i Assens Kommune 
Omtalte problemer med igangsætning af det nye turneringssystem. Nu fungerer det 
med hjælp fra Bo Andersen. 
Boldaftale med Head har ikke virket tilfredsstillende – klubberne køber ikke alle deres 
bolde hos Head. 
Gode lokale samarbejdsmøder regionsvis 
Tak til samarbejdet bestyrelsen imellem.  
Tak til de fynske klubber 
 
Kim Birk - senior 
FM inde og ude forløb fint, men der var problemer med tilmeldingen i det nye 
turneringssystem 
Der har været problemer med lyset I OTC, men OK nu. 
Er glade for de lokale seniorturneringer 
 
 
 
 



Kai Holm – veteran 
Godt FM ude i Fåborg 
Stor interesse og glæde ved indendørs FM. 
Der er stor tilslutning i de yngre rækker  
I hold-veteran sker der ændringer for at deltage i DM holdkampe 
 
Michael Grube Andersen – junior 
Takkede også for det gode samarbejde bestyrelsen 
Der er i stor udstrækning en fantastisk stemning ved alle vores stævner 
Glade for at vi fik oprettet B-rækker i alle aldersgrupper 
Der er rigtig god tilslutning til Elite/Talent 
ROGG stævner skal udvikles/flere stævner og flere spillere  
Udviklingen mellem træning i klubben og individuel træning kan blive et problem på 
sigt. 
Ringe tennisklub: - Kan i et vist omfang løses ved bedre trænere  
DTF formand: -  DTF skal være fortaler for at privattræning skal ske via klubtræner 
 
Regitze Nielsen- skumtennis 
Stor succes med fyldte haller 
Spillerne bliver vurderet så vi får rigtig gode kampe. 
FM i skumtennis i Nr. Broby. 
Problematikken med boldstørrelse er ikke løst. Vi fastholder lille skumbold på Fyn 
 
Kvindetennis – Agi 
Eget logo (kan ændres til andre landsdele) 
Forskellige unge dygtige kvindetrænere tilknyttet 
Status efter 3 års forløb: 
Ca. 200 deltagere pr. sæson 
150 forskellige deltagere 
30 klubber har været repræsenteret 
Stor kvalitet I arrangementerne/trænere 
Hver klub har deres kvinde-repræsentant 
Lukket facebook-gruppe med billedtilladelse 
Nogenlunde økonomisk i balance 
Fremover skal vi fortsat have focus på dygtige trænere 
Vil gerne folde konceptet ud til de andre unioner 
 
 
 
Bo Andersen-holdturnering 2020 



Juniorholdturnering A og B- række 
Ajourført turneringsregler 
Nye seniorhold uden om divisions og ligastrukturen 
DGI samarbejde om motionsrækker. 
Tilmeldingen til holdkampe vil blive opdateret 
Tilladt at lave holdsfællesskaber 
Damer må gerne spille herrer både senior og junior  
 
Forelæggelse af det reviderede regnskab og godkendelse 
Kassereren kommenterede årets underskud på 24.000. Årsager skal findes i større 
udgifter til halleje indendørs. For få deltagere specielt i seniorrække. 
Forklarede årsagen til at der pr. 31.12. ikke var opkrævet deltagergebyr for elite/talent, 
så indtægter 65.000 kr er et forsigtigt skøn. 
Regnskabet, der var underskrevet af revisor og bestyrelse uden anmærkninger blev 
godkendt. 
 
Forelæggelse af det kommende års orienterende budget herunder fastsættelse af 
kontingent 
Indtil FTU får aftalt bedre hallejevilkår er der 2020 budgetteret med et underskud på 
11.000. 
Kontingent 20 kr. Pr, medlem blev fastholdt. 
 
Valg af formand (valg på lige år) 
Kai Holm genvalgt med applaus 
 
Valg af bestyrelse 
Genvalg til Michael Grube Andersen, Mette Temmesen, Bo Andersen med applaus 
Harry Breuer valgt som suppleant med applaus 
 
Indkomne forslag.  
Et forslag indkommet pga. DTFs nye vedtægter om, at valg af formandsposterne for   
Unionerne automatisk er medlem af bestyrelsen I DTF skal ændres til, at bestyrelsen i 
FTU selv vælger DTFs repræsentant fra FTUs bestyrelse. 
På grund af for få antal medlemmer til vedtagelse af vedtægtsændringen, sættes 
punktet på næste års generalforsamling. Forsamlingen gav dog bestyrelsen lov til selv at 
bestemme kandidaten i det kommende år. 
 
Valg af revisor 
Jens Dahl Hansen blev genvalgt med applaus. 
 



Eventuelt 
Formandenfor DTF : 
Omtalte 100 års jubilæumsfest i Hillerød 
Samarbejdet med DGI 
Fordeling af de forskellige aktiviteter er under drøftelse 
Kontingentstruktur mellem DTF og DGI skal være på plads indenfor 2 år 
 
Harry Breuer: 
Omtalte aktiviteterne indenfor TEAM FRED  
45 børn har deltaget fra 3 forskellige klubber på Fyn 
Udviklingen i børnenes kunnen har været overraskende flotte 
 
Generalforsamlingen  
afsluttet i god ro og orden kl. 21.05 
  
For referat 
Karl Kr. Hansen 
 
Godkendt af dirigent 
Jens Erik Dalgaard Jensen 
 
 


