Fruens Bøge Tennisklub

FBT Referat
Bestyrelsesmøde

Dato:

Varighed:

15.1 2019

19.00 - 22.30

Til Stede:

Jan Hansen, Hans Christian Andersen, Mikkel
Schäfer, Kristian Harbo, Anders Wognsen, Kenneth
Jensen og Lis Gaba

Ikke til stede:

Dagsordenpunkt

Konklusion

Ansvarlig

1. Godkendelse af
referat fra mødet
den 13. 11.2018

Godkendt

2. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

3. Økonomi
3.1 Resultat for
2018

Resultatet pænt for 2018. Der forventes et overskud
på den rigtige side af 50.000 kr.. Der har bl.a. været
en større indtægt på kontingenter.

3.2 Budget 2019

Budgetforslag for 2019 forelagt.

3.2.1 Budget 2019
- samarb. med TCO
- bredde/elite

Der er planlagt møde med TCO om samarbejdsaftale
den 24. januar

4. Behandlingspunkter
4.1 Nyt hegn om
banerne Dalumvej

Der bliver indhentet tilbud på hegn. Der kan søges om
2:1 tilskud fra Odense Kommune.
Et ønske om af udvide flisegang til også at omfatte en
del bag bane 4 kan kun klares med maskinhjælp.

4.2 Hus og have

Bag overskriften gemte sig et ønske om at drøfte
behov for automatisk slukning af lys på
indendørsbanerne, når disse ikke er bookede.
Da der var usikkerhed om omfang, vil beslutningen

Deadline
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først blive taget, når dokumentationen er på plads.
4.3 Juniortræningen

Tages under punkt 5.2

4.4 Generalforsamling

Generalforsamling 2019 vil finde sted den 26. marts i
Dalum Idrætsklubs lokaler.
På valg er: kasserer - HCA modtager genvalg
Kenneth Jensen: modtager ikke genvalg
Anders Wognsen: modtager ikke genvalg
Der blev udtrykt et stort ønske om at få yngre
medlemmer med i bestyrelsen og meget gerne
personer, der i forvejen har erfaring fra
bestyrelsesarbejde.
LG sikrer at procedurer overholdes i forbindelse med
dagsorden m.m.

4.5 Fastsætte dato
for videre
strategiarbejde

Andreas Berner med hjælp fra Kristian Harbo laver
oplæg til videre intern drøftelse.
Der aftales ny dato, når oplægget foreligger.
Der mangler stadig referat fra samarbejdet med
Michael Grube. Der er svært for nye medlemmer at
hoppe på processen uden at kende forarbejdet.

4.6 Ajourføring af
velkomstfolder

Folderen skal være klar i god tid inden den nye
udendørssæson og rettes allerede nu til med nye data

5. Orienteringspunkter
5.1 Nyt fra
seniorudvalget

a) Der er et stort ønske om at skabe plads til ny
gruppe i 40`erne.
Der blev givet accept af, at fredag aften kan bruges
indendørs, såfremt der ikke er andre arrangementer.
b) Der har været et fint fremmøde til FM fra FBT i
både veteran-, senior- og juniorrækkerne.
c) I FTU-træning er der også fint fremmøde fra FBT.
d) Der forsvinder bolde i OTC. Der skal være mulighed
for at låse ting ind.
Der skiftes bolde nu og de bliver låst inde i
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træningskurve med trænerens navn på.
e) Der er akut behov for opbevaringsplads på
Dalumvej. Muligheder overvejes og punktet tages op
igen.

5.2 Nyt fra Juniorudvalget

Vores ny træner Anastasia starter 1. februar.
Træningsgebyr for resten af sæsonen. Oktoberlisten
anvendes med få korrektioner fra AW.
Træningen i januar klares igennem med Frank
Petersen, Mads Stage og Magnus Wognsen.

5.3 Nyt iøvrigt

Intet

6. Eventuelt

Intet

7. Næste møde

26. februar 2019

AW

