
Tennis Club Odense 

Referat af bestyrelsesmøde 008
Deltagere:Thomas, Ismar, Nils, Ole, Kirsten, 
Afbud: Birgit,Birgitte

Dato: 29. Januar 
2015

Punkt på dagsorden Beslutningsreferat Bemærkninger

Status 

- Økonomi 
- TCO & DTF møde  
- FTU Elite (dialogmøde 
21/januar) 
- ITF optagelse af TCO 
- Medlemsundersøgel-

se  

TCO er nu færdig med et klubudvik-
lingsforløb i samarbejde med DTF. 
Resultater at det arbejde præsente-
res på strategimøde den 19. Februar 
kl.19.00-21.00 i OB.  

Forløbet faciliteret 
af DTF.  

1.) Godkendelse af re-
feratet fra sidste møde

Godkendt

2.) Økonomi Åretsresultat var bedre end frygtet.  
TCO er igang med professionalise-
ring af klubben. Regnskabet udar-
bejdes af profesionelle revisorer og 
intern revision foretages af klubbens 
medlemmer.  
Der er foretaget en omfattende om-
strukturering og omkostningsreduce-
ring i klubben med øget bidrag og 
inddragelse af frivillige. 

Administration - 
TCO er overgået 
fra Dataløn til et 
nyt lønsystem Blu-
egaarden.  

3.) TCO & DTF møde  

DTF, FTU Elite (dia-
logmøde 21.Januar.

Der er sket en positiv fremgang i 
TCO og bestyrelsen orienterede DTF 
om vores strategiske fundament.  

DTF og Team Danmark udtrykte et 
ønske om at støtte finansielt Elite og 
talentudvikling på FYN.  
TCO vil gerne påtage sig ansvaret 
for talentudvikling og vil bidrage med 
ressourcer og kompetencer.
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3.) ITF optagelse af 
TCO

TCO har ansøgt om optagelse af 
klubben i netværk af de mest presti-
gefyldte klubber i tennissporten. Der 
er tale om en omfattende og ægte 
global medlemskab, der anerkendes 
og støttes af det Internationale Ten-
nisforbund (ITF). Fælles for dem alle 
er at medlemsklubber har en historie 
der går tilbage mindst et hundrede år 
med en betydelig sportslig tradition 
og den sociale rolle. 
Netværkets formål er at organisere 
konkurrencer og andre sportslige og 
kulturelle arrangementer, arrangere 
tennis workshops og seminarer og 
generelt støtte aktiviteter til gavn for 
alle medlemsgrupper. 

TCO lever op til de 
formellekrav og er 
på dagsorden for 
optagelse til næste 
bestyrelsesmøde  
som afholdes i 
april måned.

Evt. Søndagstræning i B-Marienlystcenter 
starter fra 1.2.2015.

10.) Evt. Torsdag den 19-Februar-2015 kl.19 Strategi møde - alle  
OB-lokaler

Næste møde Torsdag den 5-Februar-2015 kl.19 BM
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