
Referat 

 
Seneste referat nr. 2- 2020  er godkendt pr. mail. 
  
Behandling af sager 
 
Status. Corona, åbning. Procedurer. 
Vi holder os til de informationer som kommer fra DTF. Afventer næste melding fra regeringen senest den 
11.05. 
 
Den fynske holdturnering. Antal hold, rækker,  klubber. Evt.bilag fra Bo. Tidsplan.  
Bo har to planer klar. Een plan med gruppespil. 
Der har været problemer med tilmelding fra TCO og Fruens Bøge. 
Sidste tilmelding for alle rækker er mandag, den 03. maj.  
 
Individuelle FM’er udendørs, junior, senior, veteran (Svendborg) Indbydelser.  
Veteran - Svendborg er 25. - 28.06 
Senior- TPI  04. - 07.06. 
Junior – V. Skerninge  29.05 -01.06. 
 
Diplomer. Hvem har? 
KH får produceret nyt lager. MGA tjekker om det kræver nyt lay-out. 
MGA bestiller bolde til alle tre FM 
KB har lovet at være lageransvarlig for bolde m.v.  
 
Gaveregulativ.  
Gavekort fra Ketshop og vingaver fortsætter som ved FM indendørs. 
Der skal snarest holdes møde med Coolsport. Der er store problemer med indløsning af  gavekort. 
 
Rød/orange/grøn.  
Der er plads til et par arrangementer henover sommeren 
 
Skumtennis (uden afslutning).  
Blev aflyst. Måske bliver det fastlagt et FM-stævne i efteråret. 
 
Kvinde-tennis-tour.  
Det kører super. Forsøger at tilpasse stævneforholdene efter gældende regler. 
 
FTU Elite og- Talentcenter, Fyn. Ansøgning om støtte.  MG 
Der skal holdes møde om det nye koncept – TCO/FB/DTF/Odens Kommune 
Vi skal fortsat arbejde for det brede talentarbejde. 
Fælles møde med klubber, der har et talentmiljø 
 
 
 
  

MØDE FTU-Bestyrelsesmøde, april, mobil 
DAGSORDEN: Kai Holm 

MØDEREFERATNR.: BS – Møde nr. 3- 2020 

MØDEDATO &TID: Torsdag den 30.4..2020 kl. 19.00 -21.00 

MØDESTED: Mobil online 

MØDEDELTAGERE: Michael Grube , Kim Birk, Karl Hansen, Regitze Nielsen, Bo Andersen, Kai 
Holm 

AFBUD: Mette Temmesen 

MØDELEDER: Kai Holm 

REFERENT: Karl Kr. Hansen (KKH) 



 
Orientering: 
 
Økonomi KKH 
Afregning for elite/talent for 2019 er lige ved at være på plads 
 
DTF- DGI Samarbejde. Ryslinge og Allesø ønsker indmeldelse.  
Tages til efterretning. KKH tager kontakt til DTF om de praktiske forhold. Kontingent til FTU bliver 
undersøgt. Forsikringer??. 
 
Davis Cup.  
Der arbejdes fortsat på at det bliver afholdt på Fyn, med FTU som arrangør 
Men der er usikkerhed om tidspunkt p.g.a. Corona.  
 
Medlemstal 
Ligger på på DTF`s hjemmeside. 
 
Odense Tennis Center.  
Blev lukket ned midt i marts og lukket hele sommeren 
 
Eventuelt  
Fælleløsning om hjemmeside sammen med JTU. Bo arbejder videre med Klubmodul, der har tilbudt 
opdatering til halv pris – 5.000 (med eller uden moms? 
 
  


