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Bestyrelsesmøde Tirsdag d. 22.10 kl.17.30-20.30 
 

1.Evaluering af udendørssæsonen og træningssamarbejdet med TCO/FBT.  
 
Der har været et godt træningsmiljø for juniorer fra begge klubber. 
Det har betydet meget, at træningen har været samlet mandag og torsdag på banerne i Ådalen. 
Samarbejdsaftalen med FBT skal evalueres både i bestyrelserne og i trænerteamet. 
Der er behov for flere koordinerende trænermøder. 
Der skal mere struktur på breddetræningen, og det skal gøres synligt hvordan man rykker op. 
 
Der er mang forældre som overværer træningen, hvilket kunne give anledning til, at vi tager fat på 
en drøftelse med forældrene - hvordan er man en god tennisforælder? 
 
Vores 1.hold rykkede op i Liga1 og det er bestyrelsens målsætning for holdet, at det forbliver i Liga 
1. 
Der er gjort et stort arbejde i forhold til at sætte holdet til vinterens kampe. 
Der er spillet om placeringen på ranglisten, der er som følger: 

1. Lorenzo Panariti 
2. Stefan Risager 
3. Andreas Berner 
4. Thomas V. M. Nielsen 
5. Claus Baerholm 
6. Haris Huskic 
7. Sebastian Bertram 
8. Rasmus Okkels 
9. Alexander Ventrup 
10. Martin Engberg 
11. Adam Blicher 
12. Johnny Klint 

 
En tilfredsstillende udendørssæson, som sluttede med afviklingen af tre store turneringer, der gav 
et overskud på godt 40.000. 
God oplevelse, at vi kunne præsentere klubben professionelt med god hjælp fra medlemmerne. 

2. Trænerlønninger / "kontrakt" med trænere. 

For nuværende ansættes trænere ud fra følgende kriterier: 
under 18 75 kr. pr. time 
over 18 125 kr.pr time 
gennemført K1 - K2 og K3 i DTF’s træneruddannelse  150 kr. pr time 
Hvis der yderlige er gennemført anden relevant uddannelse 175 kr. pr time 

Det vil være hensigtsmæssigt at vi evaluerer trænerlønninger og fastlægger rammen i samarbejde 
med FBT. 

Der skal udarbejdes en aftale/kontrakt som bruges i ansættelsen af timelønnede trænere. 
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3. Status på projekt klubhus. 

Der er enighed om, at vi så hurtigt som muligt vil starte etape1 i renovering af klubhus, så vi får et 
klubhus med to toiletter og badefaciliteter. 
Vi afventer lige nu svar på 

● ansøgning til 2:1 puljen i Odense Kommune. 
● byggetilladelse 

 
4. Skrivelse fra Odense Kommune om reklamer i “åbent land” og samarbejdet med OB. 

Formændene for de to klubber er indkaldt til møde med Odense Kommune primo november. 
De tvister der har været omkring bane 9-10-11 og 12 og den nye fodboldbane skal afklares. 
Endvidere en tolkning af naturbeskyttelseslov fra 29.3.2019 §3 om Åbent land. 

 

5. Status økonomi. 
Flot resultat - et overskud på ca.40.000 fra tre turneringer. 
Det er gjort et stort arbejde i forhold til sponsorater. 
Klubben har pt. 385 medlemmer. 
Gælden til DTF er afviklet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ref. / Birgitte Sonsby 
 
 
 
 
 
 
 
  


