
Repræsentantskabsmøde for Fodtennis Danmark 2. april 2016 
Til stede: Christine, Sofie, Morten, Christian, Henrik F, Camilla, Anna, Jonas, Marc, Martin 
og Nina 
Referent: Nina 
 
1. Valg af dirigent 

Jonas vælges enstemmigt 
 

2. Årsberetning fra formanden 
Dette er første år og der har været meget at se til. 
Foreningen KFIF er blevet oprettet og er pt. eneste medlem af forbundet. 
Der er 4 medlemmer i forbundsbestyrelsen. Forbundet arbejder på at få flere klubber 
meldt ind. 
Forbundet har sendt folk til EM 2015 med gode resultater. Ambitionen er, at forbedre 
resultaterne ved VM 2016, som sandsynligvis afholdes i efteråret. Dette er dog ikke 
endeligt bekræftet. 
Vi har sagt ja til at stå for den årlige internationale Fifta-kongres som afholdes i tredje 
weekend i juni. Det overvejes at planlægge en eller anden form for fodtennisevent i 
den forbindelse. 
DM er gået godt. Der kom mange udefra klubben og det har været det største 
fodtennisevent i Danmark indtil nu. Vi håber, at dette har øget interessen for fodtennis 
i Danmark. 
Der er startet samarbejde med HIK med henblik på at udbrede sporten og på at kunne 
oprette et U21-landshold på sigt. 
 

3. Godkendelse af regnskab 
Udgifterne i forbindelse med EM var lavere end forventet. Det diskuteres derfor, om 
noget af deltagerbetalingen til EM skal tilbagebetales. Dette beslutter vi ikke at gøre, da 
beløbet er relativt småt og at det er godt at forbundet har plus i regnskabet.  
Regnskabet godkendes. 
 

4. Fastsættelse af kontingent 
KFIF betaler fortsat 3000 kr. årligt. Bestyrelsen vil på næstkommende møde diskutere 
forskellige modeller for kontingentbetaling. 
Forbundets penge går pt. primært til landsholdet. 
 

5. Behandling af indkomne forslag 
 

6. Valg af bestyrelse 
Anders trækker sig fra bestyrelsen. Jonas vælges enstemmigt ind i stedet. 
Martin vælges ind som suppleant for bestyrelsen. 
Morten genvælges som revisor. 
 

7. Evt. 
Det foreslås at starte et hold op hos USG samt udvikle et børnekoncept. Dette 
eksisterer men skal opdateres.  
Der stilles spørgsmål ift. dommeruddannelse. Der er en dommeruddannelse i Fifta og 



det diskuteres, om vi skal arrangere en weekend, hvor der kommer en underviser fra 
Fifta. Det foreslås, at dette kunne foregå i forbindelse med kongressen. 
Der efterspørges flere betydningsfulde kampe – liga, turneringer osv. – hvilket 
forudsætter flere medlemmer af forbundet og udbredelse af sporten. 
 
 
 
 


