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FBT Referat 

Emne: Bestyrelsesmøde 
 

Formål med mødet:  

Mødeleder: Jan Hansen 

Referent: Bettina Jensen 

Dato: 30 januar 2018 

Varighed: 19.00 – 22.00 

 

Til stede: Bettina Jensen (BJ), Jan Hansen 
(JH), Christian Færgemann (CF) Hans 

Christian Andersen (HC), Kenneth Jensen 

(KJ) Hanne Bondgaard (HB) 

 
Ikke til stede: 

Ole Vorm afbud pga. arbejdsrejse 

 

Øvrige tilkn., konsulenter og eksterne: 

 

Dagsordenspunkt:  
 

Konklusion:  Ansvarlig:  Deadline:  

1. Godkendelse af 
referat.  

Referatet fra 30/11 godkendt.  
Næste sekretær er Hans Christian som udsender 
dagsorden til næste møde. 
Der skal afholdes endnu et møde før 
generalforsamlingen for godkendelse af budget 
d. 6/3 kl. 19 

BJ  

(HC næste) 

 

 

2. Økonomi 
 

Regnskab 2017 
Kassereren fremlagde regnskabet 2017 som var 
gennemgået af foreningens revisorer uden 
bemærkninger. 
Årets resultat og balance blev gennemgået af 
kassereren, og drøftet af bestyrelsen. 
Årets resultat udviser et overskud på 1.309 kr. 
mod et budgetteret overskud på 12.000 kr. 
Indtægter er i forhold til vores budget realiseret 
med 29 t.kr. mindre end budgetteret. 
Væsentligste afvigelser er kontingentindtægter 
og sponsorater. 
Omkostninger: 
Der er samlet afholdt omkostninger på 1.145 
t.kr. modbudgetteret omkostninger på 1.105, 
hvilket er en mindre overskridelse på 40 t.kr. 
(3,6%). Væsentligste afvigelse vedrører træning, 
hvor der i året er iværksat nye tiltag. 
Der var i bestyrelsen enighed om, at resultatet 
var tilfredsstillende, og at der skal fremadrettet 
være mere fokus på overskridelser på de enkelte 
områder i omkostningsbudgettet. 
 
Der skal foretages opfølgning på restancer vedr. 
træningsafgift .  
 

HC 

HK 

THN 

OV 
BJ 
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Afregningsmodel for indtægter/omkostninger 
træning mellem FBT og TCO skal på plads. HC 
deltage i møde med TCO 

2.1 Budgettet for 2018 blev gennemgået og drøftet, 
de endelige tal for budgettet 2018 er endnu ikke 
færdige. 
Omkostninger skal følges nøje primo 2018.  
Hvis ikke det aftalte niveau opnås, skal der 
aftales hvilke aktiviteter der skal skæres i.  

  

3. Bestyrelsens 

sammensætning 
Sekretær & bane, haller og hus (HC). - udestår JH  

4 Orientering fra 

de enkelte udvalg 
   

4.1 Økonomi - 

Marienlyst 
 

Orientering på status Marienlyst, oplæg til fælles 
driftsaftale, hvor langt er vi? (JH/HC).  
Jan/HC møde med Marienlyst/Odense 
kommune torsdag d. 1. feb. 2018  
Afventer fortsat oplæg til driftsaftale.  

JH/HC  

4.2  
Junior 

Status samarbejdet med TCO (OV/BJ) – udestår 
til næste møde. 
Rammesætning af det ønskede møde med 
trænerne (KJ+alle) – udestår. 
Møde aftales til mandag d. 26/2 kl. 20 i 
Marienlyst.  
Målet er at få klarhed over planen. 
Hvordan syntes trænerteamet det går? Hvor har 
vi udfordringer. Hvad fungerer godt? 
Deres evt. forslag til mulige løsninger.   

OV  

4.3  

Veteran 
Ønske fra torsdags-veteraner vedr. lejlighedsvis 
trænerinstruktion (KJ).  
Ønske om at en klubtræner kan tilbydes 
lejlighedsvis til veterantræning (eks. 2 timer pr. 
måned). Bestyrelsen enige om at dette er en god 
ide. KJ tager fat i Mathilde som kontakter 
veterangruppen for at høre hvad set up er.  

  

4.5  

Padel 
Padl, info om oplæg til projekt (KJ) 
Jan har været til møde i Dalum Idrætsring og 
forelagt vores ønske om at etablere Padl baner 
ved baner ved Dalumhallen. 

  

4.6 

Aktivitetsudvalg 
 

Minitennis turnering søndag d. 4. P.T. 33 til 
meldte. VI forventer flere her de sidste dage op 
til. Vivian fra TCO står for det. 
7 april dame double arrangement i Marienlyst i 
samarbejde med Anita. 
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5.0 Opstart til 
kommende sæson 

Udestår – som udgangspunkt det samme som 
sidste år.  

  

6.0 

Turneringer 
KJ spørger trænerne om hvilke turneringer de 
tænker er relevante. KJ laver ansøgning til DTF 

KJ  

7.0  

Opdatering 

strategisk 
fundeament 

Udestår – BEJ rundsender det oplæg til 2020 
strategien som tidligere er udarbejdet af Morten 
Henriksen da han kortvarigt var i bestyrelsen i 
2016. 

  

8.0 

Generalforsamling 
 - Praktik 
 - Hvem genopstiller/genopstiller ikke til 
generalforsamlingen. Mail skal sendes til Jan   
om hvem der genopstiller og hvilke emner der 
evt. er til at indtræde i bestyrelsen. Der skal 
vælges 4 nye 
På valg er: 
- Formand (JH) 
- Best. medlem (BJ) 
- Best. medlem (HB) 
- Best. medlem (CF) 

  

9.0 Eventuelt - drøftelse af "åben" baner. Kan vi lave løsning 
hvor ikke medlemmer kan leje sig ind. Vi øge 
indtjening og forhåbentlig få skabt noget 
interesse for klubben.  
Undersøger om det er muligt at koble vores 
nøglesystem til bookingsystem.  
 
Tennisseminar lørdag d. 3/3 i Nyborg. KJ 
deltager.  
 
OV/BJ afholdt møde med Elitesekretariatet ift. 
input til Odense kommunes fremtidige 
elitestrategi. Forskellige mulig tiltag ift. 
talentudvikling drøftet. Ligeledes informerede 
OK om hvilke tiltag de støtter op omkring. 
 
IFT – KJ indkalder til koordineringsmøde snarest 
(sidste uge i feb.)  
KJ kontakter Astrid/Ole ift. ansøgninger til 
Odense kommune. Vi fik sidste år 30.000 og 
håber at få min dette i støtte også.  
Opfordrer til at sponsorudvalget får igangsat 
forskellige aftaler.   

KJ  

 


