
Referat fra 

Seneste referat nr. 4- 2019  er godkendt pr. mail. 
 
Klokken 18-19,  padeltennisturnering (Harry laver turnering) Kl. 19.15-19.45 Sommermiddag i 
klubhuset 
Gennemført. Resultaterne udelades.  
  
Behandling af sager 
 
Den fynske holdturnering. . Tournament Softvare. Praktiske informationer. Rækkevindere. (Bo) 
Bo forsøger at få  et overblik over afviklede kampe via Mia Mønster. 
TS virker formuftigt. 
Sender opgørelse over alle deltagende hold/klubber til KKH for efterfølgnde opkrævning  
Måske samle klubber med mulige veteranhold til fælles møde (KH) 
Puljekampe skal være klar senest 07.09. og spilles senest 22.9. 
 
Individuelle FM’er udendørs, junior, senior, veteran. Evaluering. Gavekort Head, eller Ketshop. Alle 
Vi skal måske vurdere præmieregulativ – gavekort/vinpræmier  
Gavekort til juniorer er under udlevering – blev sendt for sent – eller ganske OK 
Senior skal måske placeres anderledes, så vi undgår eksamensperiode. Der blev afviklet kampe indendørs om 
lørdagen. 
KKH sørger for at få etableret mobilpay til FTU 
BO finder en list over deltagerne i alle rækkerne. Sendes til KKH, som tjekker om alle har betalt  
Veteraner fungerede flot i Fåborg 
Gavekort er OK til junior og senior. 
 
Hjemmeside, facebook, styring, resultatformidling mm. (Bo)  
Bo samler op på samarbejdet med Klubmodul. Ny hjemmeside under opbygning  
 
 
Kåringsdag d. 28.9. 19 
Afholdes i Marienlystcentret  
MGA sørger for invitation 
 
 
Samarbejdsmøde d. 1.10.19 
Vi skal lave dagsorden på næste møde. 

MØDE FTU-Bestyrelsesmøde, august 
DAGSORDEN: Kai Holm 

MØDEREFERATNR.: BS – møde nr. 5- 2019 

MØDEDATO &TID: Torsdag den 15.8.2019 kl. 18.00 -21.30 

MØDESTED: Vester Skerninge Tennisklub 

MØDEDELTAGERE: Michael Grube , Harry Breuer, Kim Birk, Karl Hansen, Regitze Nielsen, Mette 
Temmesen, Camilla Lydiksen, Kai Holm, Bo Andersen (Fast invitation) 

AFBUD: Camilla Lydiksen 

MØDELEDER Kai Holm 

REFERENT: Karl Kr. Hansen (KKH) 



 
Samarbejde med Slesvig-Holstein Tennisverband. MG 
Flere aspekter blev drøftet om et samarbejde på tværs af FTU/JTU og Tennisverband på juniorniveu  
Mulighed for fælles oplevelse ved den årlige  ATP-turnering i Rothenbaum – Hamburg 
RN og MGA arbejder videre med mulighederne 
 
Avis-FS henvendelse om medlemsfrafald i Assens Kommune 
Der kommer sandsynligvis en artikel derom. 
Et samarbejde mellem lokale klubber, FTU og Assens Kommune kunne være et forsøg 
 
Orientering: 
 
Rød/orange/grøn/gul.  HB 
Det har ikke kørt godt nok. Et godt stævne i Svendborg.  
TCO og Næsby har aflyst. 
Det skal vurderes om hver klub skal have en ansvarlig og færre turneringer fremover. 
 
Oplæg til skumtennis-inde. RN 
Er på vej.  
 
 
Team Fred. HB  
Det forsætter henover vinteren. Der er bevilget flere fondsmidler. 
 
Kvinde-tennis-tour.. Inde-søndage. MT 
Fungerer 
 
Ny idrætsefterskole på vej i Odense- Tennisefterskole -MG 
Skal starte om 2 år. FTU vil bakke op om mulighederne for at tennis kan gå ind i et samarbejde. 
 
 
Økonomi KKH 
MGA tjekker om vi har tilskud tilgode fra Odense Kommune og DTF til Elitetræning 
3 klubber er i restance. Rykker er sendt ud 11.07. KKH følger op. 
 
DTF og Marienlyst Tenniscenter  KH 
Generel orientering  
 
 Næste møde torsdag den 19.09 i Dalum kl. 19,00 -21,30 
 
 
 
   


