
 

Referat af møde i bestyrelsen den 27. maj 2015 
 

Tilstede: Jeanne (JLA), Michael (MZ), Sidsel (SS), Signe Versterre (SV) 
Inviterede: Søren Jacobsen (cheftræner)  
 
1. Siden sidst  

– vandskade I klubhuset under vasken – oversvømmelse i køkkenet. Der er ikke vand I 
klubhuset indtil det er repareret 
 
2. Søren er inviteret mhp. at informere os om de forskellige tiltag.  Vi diskuterede følgende. 
Tennis Europe planlagt til uge 46 for u.14 – har fået sponsor penge og Ulla har lovet at hun vil 
hjælpe med café.  
Ungdomsudvalget: Der er brug for nogle flere hænder i ungdomsudvalget, da der planlægges 
flere arrangementer for denne gruppe. Søren efterspørger en mere organiseret linie  i 
udvalget, da det vil lette alles arbejde. og foreslår evt at dele udvalget i flere grene. Signe 
indkalder til møde med udvalget til drøftelse af plan for dette.  Hvis der er nogen,der har lyst 
til at deltage i udvalgets arbejde, så kontakt Signe Versterre eller Jens Haase .  
Søren vil iløbet af sommeren sende nogle retningslinier ud til spillerne, for den linie han vil 
lægge for træningen fremover. Der trænger til opstramning på flere fronter, spillere skal 
komme til tiden slukke deres telefoner og være på, når træningen starter. Der har også været 
udfordringer i forhold til trænersituationen, da Hiwa pludselig sagde op med kort varsel. Det 
bevirker, at der ikke er en helt klar linie i træningen endnu, men det arbejder han på at få styr 
på iløbet af sommeren.  
Værgekampagne  - der blev drøftet forskellige muligheder for at tiltrække børn til FTK. Der 
arbejdes videre med  idéér som et samarbejde med de andre sprotsgrene I byen – fodbold er 
nærliggende. 
Nye medlemmer: vi skal også lære at tage imod nye medlemmer – måske have en klar 
struktur på hvordan vi tager imod dem. Måske motionistudvalget (søren johannesen) kan 
hjælpe med det?  Michael laver et forslag til retningslinier for dette. 
Integration på tværs af alder I FTK: Kan man integrere de forskellige hold på tværs af 
klubben, både spilmæssigt og social? Er der nogle af de lidt ældre, som har lyst til at hjælpe de 
unge i både kampe, socialt og praktisk. Evt en bedsteforældreklub?  
Tenniscamps : sommercamp uge 27  og den kommunale camp i  uge 32. Søren har planer om 
et maratondøgn– hvis det kan nås til august, ellers start på indendørssæson.  Indtægter vil gå 
til en samlet klubtur. Vi indkalder klubbens medlemmer til orientering med Jeanne og Søren 
om arrangementet i uge 26 (22-26 juni).  
 
3. Hjemmesiden: Sidsel holder møde med webdesigner om et tilbud om genopbygning af ny 
hjemmeside, så den bliver tidssvarende og får et mere modern og sporty look. Klubmodul forbliver 
foreløbigt som det er.  
 
 

næste møde onsdag d.17 juni kl.19 i klubben. 


