
Referat bestyrelsesmøde 8/12 2015 
 
Deltagere: inviterede er Kim og Mette den første time, Max den næste. Signe, Jens, Ole, Stig og 
Sidsel 
 
 

Trænerne fremlægger deres punkter.  
1. Mette er den træner der er ansvarlig for KidzTen i FTK, hun fremlægger udviklingen i 
projektet. Der har været én fra DGI - Martin Olson for at se hvordan det går, og hans 
vurdering er, at det er et rigtigt godt projekt, og at det er den bedste KidzTen han har 
oplevet,  at det fungerer rigtigt godt imellem forældre børn og træner både socialt og 
kommunikationsmæssigt.  Mette har det  delmål at få 40 børn i indendørstræningen og 
slutmål 60 efter udendørssæsonen. Lige nu er der 27 børn på holdet.  Hun vil gerne dele 
træningen op så det frem over bliver 2 timer også på hverdage, så 3-6 årige kan spille den 
første time og de 7-9 årige den sidste time. Der er 10 klubber der kører KidzTen på 
Sjælland. Jens spørger om det kan være en idé at ændre bane 1 udendørs til orange 
boldbaner og lade det være et børneområde, evt fjerne den ene korte tribune og lave et 
overdækket område med borde mm. Blot en idé vi vil gå videre med i bestyrelsen, og som 
vi har talt om før. 
 
2. Mette er startet på coachuddanelsen og er meget glad for det. Hun har mange idéer fra 
den første dag med klubudvikling. I forhold til mål og strategi for klubben, er det vigtigt at 
klubbens værdier er at få klarlagt. Og de værdier der er vigtige her i Farum er, at det skal 
være en klub for alle. Kim siger det skal være et rart sted at være, og at det er meget vigtigt 
at trænere, bestyrelse og udvalg er enige om hvor vi skal gå hen. Underforstået, at det er vi 
ikke helt endnu. Der skal være en klar målsætning, og han mener det er en idé at tage fat i 
bredden, også i betragtning af, at Dansk Tennisforbund nu har fjernet elitetilskuddet. Det 
kan godt smitte af ude i klubberne, ved at der vil blive mere fokus på bredden i stedet for 
enkelte spillere.  
Mette opfordrer os til at lave en pay and play dag f.ex et par gange om året, og åbne hallen 
op for folk der gerne vil prøve at spille for en 10´er.  
Loppemarkedet tjente 4000,- kroner til klubben, som de gerne vil bruge til 
istandsættelse af klubben. Mette vil gerne have ét månedligt arrangement så længe hun er 
her fuldtid. Næste gang er julearrangementet d.20 /12 for alle kidzten. Hun beder om 
trænerteamet kan få et dankort, da de lige nu bruger Tommys, og det er uholdbart i 
længden, fordi der står hans navn på. Hvordan går det med mobilepay, spørger Kim?  
Status på junior- og seniortræning – det går fint med  klubspillerne – turneringspillerne 
skal fremover arbejde mere med mentaltræning. De træner her udenfor klubkampene ofte 
på tværs af køn og alder, og det fungerer rigtigt godt. Der er mange små turneringer i 
Farum og få store. De små fylder hallen op på et tidspunkt hvor der er få aktiviteter i 
forvejen. De unge vil gerne tage turneringsvagterne.  
Signe er ansvarlig for Café´en under SM i januar - overskuddet herfra skal gå til en fælles 
tennistur ud i verden for alle klubbens medlemmer. Så når man tager cafévagt går pengene 
til dette. Klub- og turneringsspillerne skal tage én vagt til dette formål uden at få løn 
fremover. Det organiserer Kim. SM starter d.2/1 2016, og her skal vi have en aktiv café op 
at stå. Så meld jer på banen og vær en del af truppen i de kolde vinterdage, hvor vi 
skal servere dejlig mad og varme drikke 



 
3. Max giver en status på økonomien; der er trukket 93.000,- på kassekreditten lige nu. 
Det burde kunne holdes måneden ud. Vi har et forbedret resultat på ca 400.000,- i forhold 
til sidste år. Han efterlyser en oversigt over alle udfaktureringer, der mangler en mappe i 
systemet – Jeanne? Henrik evt i klubmodul? Max vil gerne bede om en oversigt over 
terminerne, så han kan danne sig et overblik over næste års budget, som vi er i gang med 
at forberede. Udvalgene bedes lave budgetter for 2016. Tommy har søgt fondsmidler og 
har fået 100.000,- til klubben fra KV Fonde (Krista og Viggo Petersens Fond) – Tak 
Tommy, du er en engel!  
 
4. Signe og UU:  
SM kommer til at fylde meget i januar måned. Vi har både junior, senior og veteran finaler, 
samt alle indledende veteran runder. Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at give en 
hånd med de opgaver, der inden længe vil blive søgt hjælpere til - samt til at komme og 
bakke op om de mange FTK-spillere der stiller op til SM.  
SM spilles fra d.2/1 til d.18/1 - programmer finder du i klubben. 


