
Referat fra 

Seneste referat nr. 3- 2020 er godkendt pr. mail. 
 
Klokken 17-18, tennisturnering. Kl. 18.45-19.30. Sommermiddag hos Karl. 19.30-21.30 Best.møde. 
  
Behandling af sager 
 
Den fynske holdturnering. Status. Tournament Softvare. Hjemmeside. Bo 
Har fungeret godt. Fornuftigt samarbejde med DTF. Det fungerer også ude i klubberne 
Alt er fint med den nye hjemmeside. Oprydning er foretaget. Der bliver lagt billeder ind fra forskellige 
aktiviteter. 
 
Turneringsafslutninger. Veteran DM, DTF cup 
Fruens Bøge spiller kvalifikation for at deltage i DM (mod nr. 3 fra Sjælland) 
 
Individuelle FM’er udendørs, junior, senior, veteran. Evaluering. Gavekort Head, Ketshop og 
vinpræmier. Økonomi (Bo-Karl). Rækker. Skal der revideres? 
Junior: Vokset i antal. Alle kampe blev spillet. Kun én walk-over. Håber på en god skumtennis-turnering 
henover vinteren. 
Senior: Færre spillere. Gode kampe. God stemning. 
Veteraner: Stor ros til Svendborg. Bo og Kaj finder en ny rækkesammensætning til næste turnering.  
Mette vil arbejde for at flere damer, der har lyst til at deltage 
Der skal aftales et møde med Cool Sport – bl.a. om gavekort og køb af tøj til de unge.  
Karl finder en oversigt over FM indtægter og udgifter til næste møde (også pris på haltimer i Svendborg) 
 
Kåringsdag d. 26.9. 20, evt 3.10. 
Kåringsdag fastlægges til 03.10. i OTC Kaj booker baner. - een hal – 3 baner 
Michael og Bo sørger for det praktiske 
 
Samarbejdsmøde d. 6.10.20 ? Indhold, form 
Aftale på næste møde 
 
 
Elite/talent. Status og indendørs. MG 
Er igangsat den 11.08 efter corona-pause. Men vi mangler en træner indtil vintersæsonen. 6 klubber er 
repræsenteret. 
 

MØDE FTU-Bestyrelsesmøde, august 
DAGSORDEN: Kai Holm 

MØDEREFERATNR.: BS – møde nr. 4- 2020 

MØDEDATO &TID: Onsdag den 12.8.2020kl. 17.00 -21.30 

Sted Strib Tennisklub og hos Karl 

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

Afbud ingen 

MØDELEDER Kai Holm 

REFERENT: Karl Kr. Hansen (KKH) 



 
 
Inspirationsdag – Visionsdag 
Aftalt til 03.10. i tidsrummet 13- 16 i OTC 
 
Orientering: 
 
Rød/orange/grøn/gul.  Bo 
Stævne blev afholdt i Svendborg 
Der skal helst være få men store stævner 
Klubberne skal være den aktive deltager. 
Ringe kunne være en klub der vil være interesseret 
 
 
Oplæg til skumtennis-inde. RN 
Tages op næste møde 
 
Team Fred.   
Michael kontakter Frederik Løchte for at promevere sagen. 
 
Kvinde-tennis-tour.. Inde-søndage. 
Kører nu med tre arrangementer 
  
 
Økonomi KKH 
Enkelte klubber er i restance. Opkrævning af holdturnering er udsendt. Opfølgning om ”tilskud” fra DTF 
efter den nye turneringsplan 
 
DTF  
Davis Cup er udsat. Måske er vi stadig favorit til at være vært ved førstkommende turnering efter Corona. 
Bestyrelsen er enige om, at Michael Grube er vores bestyrelsesmedlem i DTF indtil næste generalforsamling 
i DTF – foråret 2021. 
 
OTC 
Der skal aftales den faste og  bedste priser, når FTU er arrangør – elitetræning og FM m.v. 
Taget er nu repareret. 
 
 
Eventuelt  
Karl og Mette snakker sammen inden næste møde om overdragelse af kassererposten. 
 
Næste møde.  
Onsdag den 16.09 kl. 19,00 i Dalum     
 
 
   


