
DAGSORDEN/REFERAT
Bestyrelsesmøde FBT d. 20.9 kl. 19 – 22

Tilstede: Bettina, HC, Christian F, Jan, Kenneth og Hanne B
Afbud: Ole Vorm
Referent: Hanne B 

1. Opstart indendørssæson, præsentation af ny træningsstruktur.  v/Henrik Kjærulff og Mads 
Elholm

2. Godkendelse af seneste referat.
o Jan sender referat fra generalforsamlingen til Haris. Så det kan komme på 

hjemmesiden
o Husk at send referater til hjemmesiden

3. Status på samarbejde med TCO 
o Godt og givtigt – fortsætter også i indendørssæsonen

4. Finansiering af trænerkurser 
o Klubben giver tilskud til de unge, der tager KT 1-4
o Diplom-uddannelsen vi undersøger pris og evt. kommunale tilskud (Kenneth 

undersøger pris)
o Det diskuteres, hvad klubbens strategi er, og hvilke prioriteter vægter vi?

5. Klubbens strategiske fundament, hvor er vi? 
o Hvor gør vi indsats? Og hvor er vores prioriteter og vores indsats? – vi se tiden an 

hvordan samarbejdet går og udvikler sig med TCO.
o Forslag om besøg af Peder fra Sønderborg – til sparring, ideer og erfarings 

udveksling
o Veterangruppen - hvad sker der – vi mangler/ønsker lidt en fra gruppen til 

bestyrelsen! Hvordan får vi forbindelse til veteranerne? 
o Kenneth besøger torsdagsveteranerne for at få input og gode ideer til, hvad klubben 

kan gøre for veteranerne?

o Ideer:
o Træning med træner eks. Mathilde en gang imellem
o Fitness - fysisk
o Foredrag evt. noget om kost

6. Vækstaftalen med DTF, hvad blev der af den? 
o Michael Gruppe er vores kontaktperson – han inviteres til møde med Christian, Kenneth,

Jan, Hanne og evt. Henrik. Jan inviterer. Hvad er forsættelsen til mødet med Lars Elkær 
klubkonsulent fra DTF



7. Økonomi 

o Driftsresultatet / bundlinjen for de første 8 måneder følger budgettet, resultatet er 
påvirket af manglende indtægter på kontingenter og sponsorater, besparelser på 
omkostninger bevirker at vi forventer og overholde der for året budgetterede resultat.

8. Banemand og set - up næste år 
o HC taler med Lars

9. Venskabsklubben Mürvik 

o Det er bestyrelsens holdning at traditionen med Mürvik skal fastholdes og plejes, og det 
skal være et arrangement med fokus på tennis og hygge. Pt. Mangler FBT en tovholder 
på spc. veteran og senior siden – en forudsætning for at traditionen kan fortsætte!

o Mürvik arrangementet afholdes altid 1 eller 2. week-end i september?

10. Idé 
 Camp for juniorspillere med evt. Frank, Mads og Adam Blicher (mentalt) evt. en lørdag 

eller søndag.
o Er sat i værk via juniorudvalget og trænerteam

11. Skal vi byde ind med skumtennisturneringer i løbet af indesæsonen en eller to? 
 Hallen på Sct. Knuds Gymnasium er booket 3.12.17 og 4.2.17 – meld rigtig gerne 

tilbage hvordan I kan og vil hjælpe.

12.MobilePay til klubben - DGI link for anvisning.
o HC er på opgaven

13. Holdturnering - Status - spillere - Hvilke hold skal tilmeldes?
o Der er tilmeldt både herrehold og damehold
o Tilbud til seniorspillerne (tidligere elitespillerne eksempelvis..) – forslag kategoriseres i 

A B. – lidt al a junior. Skal man have en træner, hver gang? Hvad har de brug for – 
opmærksomhed, plan, camps, kurveøvelser, inspiration…. Klar til holdkampe. 

o Bettina og Kenneth undersøger muligheder for baner. (gerne to baner i 2 timer) 

14. Dato og aftaler for kommende møde . 30.11 kl. 19

15. Evt.

Vel mødt ;O)

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/artikler/faa-betaling-paa-mobiltelefonen


Punkter til næste møde 30.11.2017

1. Manglende bestyrelsesposter – fordeling 

2. Årshjul 

3. Hvilke initiativer skal og kan vi sætte i værk vha. Dansk Skole Idræts konsulenter. Har vi 
plads til nye børn? 

4. Kan vi gøre noget for at få tildelt anden hal til bredden end Idrætshallen. Hvad og hvordan? 

5. Idé 
o Hygge –klub tennis på tværs evt. en lørdag i Marienlyst Centeret i løbet af efteråret eller 

vinteren for motionister. De efterlyser noget socialt

6. Klubdragter 


