
Referat fra repræsentantskabsmøde i 
Fodtennis Danmark 11. marts 2017 
 

1) Valg af dirigent: Camilla Friberg 

a. Valg af referent: Anna A. Friberg 

2) Formandens beretning:  

Mange forskellige aktiviteter, herunder fodtennisliga 2016/17 med 9 tilmeldte hold. Første officielle 

DM afholdt i foråret 2016. I 2017 deles DM i damer/junior en dag og herrer en anden dag.  

Undervisningsforløb i Gentofte Kommune for 9. klasser. Holdet stiller op til junior-DM.  

Projekt i DIF/DGI, som hedder startblokken, hvor vi får hjælp til at starte et projekt. Vores projekt er 

at opstarte nye klubber rundt i Danmark. Pt. er vi i dialog med Aarhus, Odense og Roskilde. Bl.a. er 

der stævne i Aarhus den 23. april, hvor Fodtennis Danmarks medlemmer er inviteret.  

Internationale stævner. Tyskland, England, Holland, Belgien og VM på Cypern.  

VM. Damerne klarede det rigtig godt. Herrerne er med. Vi glæder os til næste år. 

GymBold. Projekt for børn og deres forældre. Det kører rigtig godt, og der er over 100 børn mellem 

2 og 7 år.  

I 2017 håber vi at få rigtig gang i Aarhus, Odense og Roskilde, og gerne få gang i en vest- og østliga. 

International træningslejr i København (Hal C) 18.-20. august. Vi arbejder målrettet på flere klubber 

frem for få større foreninger.  

3) Underskud på 1.643,75 i 2016. 4.305,75 på konto ved årsskiftet. Primære udgifter er kontingent til 

FIFTA, træningslejr i København samt deltagelse ved FIFTA kongres. 

4) Eventuelle forslag: Ingen 

5) Fastsættelse af kontingent: Forslag fremover: 400kr i grundkontingent pr. klub, 60kr i endags 

turneringslicens pr. spiller, 100kr i årligt turneringslicens pr. spiller og 450kr årligt i elitelicens pr. 

spiller. Godkendt af repræsentantskabet.  

6) Valg af bestyrelse: Martin genopstiller som suppleant og vælges. Christian trækker sig som formand 

og Camilla vælges. Marc trækker sig som bestyrelsesmedlem og Christian vælges (fokus på elite). 

Morten genopstiller som revisor og vælges.  

7) Evt. turnering i Holland og Belgien til foråret, og Hamburg i oktober.  


