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1. Roller og ansvar i
den nye bestyrelse –
status på de enkelte
aktiviteter

Behrouz Moshtaghian

Ansvarlig
Sponsorudvalg
Arne Jensen er som aftalt på
generalforsamlingen formand for
sponsorudvalget, og gav en grundig status på
dette arbejde, som skrider utrolig positivt frem.
Bane 9 vil blive omdøbt til SYDBANKcourt og
bane 12 til CONCORDIAcourt
Drift og anlæg
Nils Baastrup er ansvarlig for drift af anlæg og
klubhus, og informerede om planen for
klargøring af baner. Arbejdet er i fuld gang. Han
håber på at mange medlemmer vil møde op i
løbet af denne og den kommende uge for at
hjælpe til med arbejdet.
Kasserer
Birgitte Sonsby er som kasserer ansvarlig for
økonomi, ind- og udmeldinger af medlemmer.
Der er enighed i bestyrelsen om, at alle betaler
kontingent til TCO.
Marketing
Vivian og Thomas kan være behjælpelige med
opslag på hjemmeside og Facebook. Nils
Baastrup efterspurgte en pjece om klubben til
uddeling. De første begivenheder der skal
annonceres/reklameres for er Standerhejsning
og Tennissportens dag.
Juniorer
Hanne og Vivian vil sammen tage sig af
juniorområdet. De arbejder aktuelt i
samarbejde med trænerteamet og FTU på at
rekruttere juniorer til den fynske holdturnering.
Der er tilmeldingsfrist 20/4, så inden da skal
alle spillere informeres og opfordres til at
deltage og trænerne skal have sat hold.

Deadline

Der arbejdes på træningsplan for juniorerne.
Anastacia, den nye cheftræner og
trænerteamet i træningsfællesskabet FBT/TCO
vil lave en ny træningsstruktur - alle indenfor
samme årgang skal så vidt muligt spille på
samme tid - hvad enten man er breddespiller
eller elitespiller for at styrke de sociale
relationer på tværs af træningsgrupperne. Der
vil selvfølgelig være en inddeling af grupperne
efter niveau. Vi stiller en stor del af vores anlæg
til rådighed mandag og torsdag, da vi kan
rumme flere børn på én gang. De andre dage vil
træningen foregå på FBTs anlæg.
Hanne og Vivian går med Kirstens hjælp i gang
med at overflytte eksisterende spillere til
udendørshold, så de slipper for at melde sig til
igen.
Seniorer
Vivian har talt med Claus Baerholm Pedersen
som har tilbudt at koordinere aktiviteter
omkring 1. og 2. holdet hos herrerne.
TCOs senior damehold består pt. af 4 U14-piger
hvis forældre koordinerer denne del.
I forhold til andre aktiviteter for senior-spillere
må bestyrelsen bære denne opgave i
fællesskab.
Det blev besluttet at vi skulle annoncere efter
trænere, som kan varetage sponsortræning og
seniortræning.
1. Planlægning af
udendørssæsonen

2. Status på projekt nyt
klubhus

Se ovenfor.
Der skal laves indbydelse til standerhejsning til
alle medlemmer.
Der skal findes flere frivillige til Tennissportens
Dag og der skal reklameres for denne
begivenhed. Nærmere planlægning til næste
bestyrelsesmøde.
Der arbejdes intenst på sagen. Arne Jensen og
Birgitte Sonsby er tilmeldt et kursus i
fondsansøgninger, arrangeret af Odense
Kommune.
Der vil blive arbejdet på fondsansøgninger, der
hvis vi er heldige kan medvirke til en deletape

Vivian

på nyt klubhus i efteråret 2019.
En slagmur har høj prioritet.
4. Næste møde
Evt.

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d.
16/4-2019 fra 19-21 i klubhuset.

