Referat – Konstituering af ny bestyrelse

Til Stede:

Dato:

Varighed:

Referant

13/32019

19-21

Vivian Lindberg

Thomas Hjorth Nyholm, Nils Baastrup, Birgitte
Sonsby, Hanne Funch Andersen

Dagsordenpunkt
1. Konstituering

Ansvarlig
Thomas Hjorth Nyholm. blev indstillet til og
accepterede at fortsætte som formand.
Nils Baastrup blev indstillet og accepterede
posten som næstformand.
Birgitte Sonsby blev indstillet til og
accepterede at fortsætte som kasserer.
Arne Jensen havde forud for mødet oplyst at
han gerne ville være formand for
sponsorudvalget, hvilket bestyrelsen
enstemmigt accepterede. Udvalget kan
suppleres af medlemmer
Hanne Funch Andersen og Vivian Lindberg
står i spidsen for juniorområdet herunder
juniorudvalg i TCO og mellem TCO/FBT.
Juniorudvalgene suppleres af medlemmer.

2. Evaluering af
generalforsamlingen

Alle var enige om at årets generalforsamling
var forløbet fint med gode input fra de
fremmødte. Det kunne være dejligt hvis
endnu flere var mødt op, og hvis der havde
været en bredere repræsentation af de
forskellige medlemsgrupper i klubben.
Næste år kunne man forud for
generalforsamlingen bede medlemmerne om
input til årsberetningen, så ingen vigtige
begivenheder/indsatser overses.

3. Nyt om
træningssamarbejdet

Arne Jensen, Behrouz
Moshtaghian

Anastacia Yakimova er kommet godt i gang
med træningen og lader til at fungere godt i
trænerteamet og på banen med juniorerne i
TCO/FBT træningssamarbejdet. Hun har med
hjælp fra TCO fundet bolig på Fyn i fin afstand
til Odense. Hun og Frank Petersen har ved et
informationsmøde den første uge i marts
præsenteret en ny træningsstruktur som skal
igangsættes i udendørssæsonen. Tanken med
den nye træningsstruktur er en større
integration af spillere på henholdsvis

Deadline

breddetræning og udvalgt træning. Målet er
at skabe et bedre miljø for juniorerne og at
give en bedre mulighed for at spillere kan
bevæge sig mellem de to grupper.
I praksis skal det ske ved at alle i samme
aldersgruppe samles på klubbernes anlæg på
samme tid. U12-spillere på samme tidspunkt,
U15-spillere samme tidspunkt og
seniorspillere på samme tidspunkt. Spillere
som har brug for flere udfordringer vil få
mulighed for at spille med i den efterfølgende
gruppe i et begrænset tidsrum.
Planlægningen af ny sæson er således i fuld
gang.
Vivian rejste en bekymring for økonomien og
balancen i samarbejdet. En stor del af TCOs
trænere har siden samarbejdet startede op i
2017 forladt klubben i takt med at de er
blevet færdiguddannede og har fået anden
beskæftigelse. Der bør ansættes flere trænere
i TCO, men forsat trænere som skal være del
af det samlede trænerteam. TCO bidrager til
den samlede trænerafgift ud fra det antal
medlemmer der får træning, men FBT står
med den største økonomiske binding og risiko
med flere fastansatte trænere, og formelt set
med størst indflydelse. En bedre balance samt
et væsentlig bedre defineret aftalegrundlag
mellem klubberne vil være ønskeligt for at
skabe det bedst mulige fundament for
samarbejdet til gavn for (junior)tennis i
Odense, på Fyn og hele Syddanmark.
4. Næste møde

Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag d.
28/3-2019 fra 19-21 hos Birgitte.

Evt.

Punkter til dagsordenen til det kommende
møde:
-

Regler vedr. kontingent, træningsafgift
mv.

-

Regler vedr. kørselsgodtgørelse og
forplejning i forbindelse med
holdkampe

-

Udvikling af anlægget

