
         ___________________________________________ www.fodtennis.dk 

Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 23. april 2019 
Møde nr.: 01-19 
Til stede: Anna Alsing Friberg, Jonas Lindberg, Sisse Pedersen og projektleder (Camilla Friberg) 
Fraværende: Roland Madara og Rami Primdal 
Referent: Camilla Friberg 
 
 

1  Velkomst 

Anna bød alle deltagende velkommen til bestyrelsesmødet og gennemgik dagsordenen 

samt datoer for næstkommende bestyrelsesmøder: 19. juni samt 27. juli. 

 

2 Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 

Ingen kommentarer, referatet er godkendt. 

 

3 Bordet rundt 

Jonas: Laver pt. mest facebookopslag og har møde med Camilla i morgen omkring 

kommunikation og instagram og snapchat takeovers. Dette planlægges med opstart i 

næste måned og vil fast køre med en månedlig take over.  

Har derudover travlt med at skifte bleer og være far. Endnu en gang stort tillykke fra 

bestyrelsen og Fodtennis Danmark med den lille pige. 

 

Anna: Er i ret tæt dialog med Camilla gennem næsten daglige telefonmøder. Drøfter 

pt. mulighederne for ansættelse en studentermedhjælper i en periode for at aflaste 

Camilla i forhold til at afvikle aktiviteter. Dette undersøges ud fra budgettet, hvorefter 

der arbejdes videre. Derudover er der en masse administrative opgaver. 

 

Sisse: Har hjulpet med planlægningen af DM samt ligaen for den næste sæson. På 

lørdag skal Sisse sidde ved dommerbord til DM i single. Derudover understøtter hun 

Camillas arbejde med at lave layout til forskellige materialer til events.   

 

Camilla: Skal til i gang med at lave en folder om fodtennis og visitkort. Derudover 

arbejdes der på et billedkartotek, hvor der er billeder i høj kvalitet, der er klar til at 

blive brugt til diverse materialer. Den er sendt invitationer ud til den årlige camp, som 

afvikles sidste weekend i juli. På denne camp får vi besøg af Jan Vanke, som er en af 

verdens bedste fodtennisspillere. Han vil stå for træningen hen over weekenden.  

Camilla efterspurgte datoer til møder med FU (Forretningsudvalget). Dette vender 

Anna tilbage med. 
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4 Fifta-kongres 

Den årlige Fifta-kongres blev i år afholdt i København den 23. marts. Der kom desværre 

ikke så mange, men det var positivt for Fodtennis Danmark at kunne afvikle en 

velstruktureret, som vi fik megen ros på. Det gav os muligheden for at præsentere 

FODTEX samt den danske udvikling. Pt. kendes dato og sted ikke for årets EM, men vi 

håber, at dette snart kommer.  

Til kongressen deltog: Sevket (præsident fra Cypern), Ivan og Diana (Slovakiet), Josef 

(tidligere Fifta-præsident) samt Anna og Camilla (Danmark). Desværre var der et sent 

afbud fra Jean-Marc (Frankrig). 

 

5 DM i single 

DM i single afholdes på lørdag den 27. april i Hafnia-Hallen, Valby i samarbejde med 

KFIF. Camilla har styr på planlægningen, og programmet er sendt ud. I år har vi 

frivillige, der ikke selv skal spille, hvilket er positivt for stævnet. Efter DM arbejdes på at 

får DM- samt liga-strukturen skrevet ind i reglementet, så det er tydeligere, hvordan 

der spilles. 

 

6 Assisterende landstræner 

Landstrænerteamet vil den 27. april holde møde med en potentiel assisterende 

landstræner. Det vil være positivt at få en assistent ind i teamet til at understøtte 

Anders’ arbejde. Der vil komme mere info om dette senere. 

8 Medaljesag fra Ligaen 2018-2019 

Fodtennis Danmarks bestyrelse har fået en henvendelse fra et hold fra ligaen, der 

klager over, at der i år ikke blev uddelt medaljer, men i stedet pokaler. Det blev drøftet 

på bestyrelsesmødet, hvorvidt vi skal imødekomme dette. Enstemigt blev det besluttet 

at holdet tilbydes medaljer på egen regning. Det bliver Fodtennis Danmark, der 

beslutter, hvad der skal stå på medaljerne. Præmier ved officielle stævner vil blive 

skrevet i reglementet, så vi undgår sager som dette fremadrettet. 

  

12 Eventuelt 

Et hold fra den schweiziske 2. division har sendt en mail til Fodtennis Danmark for at 

undersøge mulighederne for at komme på besøg i efteråret for at spille og træne med 

danske spillere. Dette tages med videre til landstrænerteamet 

 

  

 



         ___________________________________________ www.fodtennis.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


