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Velkomst
Anna bød velkommen til mødet.
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Der var intet at tilføje.
Bordet rundt
Jonas: Har siddet med kommunikation og arbejdet med at få gang i PR- og
kommunikationsudvalget. Har været i dialog med potentielle nye udvalgsmedlemmer,
så vi kan komme i gang efter sommerferien. Derudover har vi lagt et opslag ud, hvor vi
søger en frivillig journalist. Det forventes at udvalget holdet første møde efter
sommerferien. Derudover har han forberedt PR til træningslejren.
Anna: Der kommer løbende nogle småopgaver, både med bestyrelselsesopgaver, men
også med eliteudvalget, hvor der har været noget arbejde i forhold til at få Tobias godt
igang. Hun skal til at lave en plan for landsholdssamlinger i efteråret og har derudover
har travlt med tøjbestilling.
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Roland: Har på skrift leveret en kort status fra ØKSE, der som aftalt har afholdt 2 åbne
træninger med stor succes. De er netop gået på sommerpause, men vil efter
sommerferien afvikle fast 2 træninger om ugen, en med fokus på øvelser og en anden
på kamp.
FodteX
Skoleforløb: De sidste skoleforløb før sommerferien slutter i næste uge, og det har
været med stor succes, at de har været afholdt. Allerede umiddelbart efter
sommerferien, starter vi nye forløb op.
Basistræneruddannelse: I mandags afviklede vi træneruddannelse på Nørrebro med i
alt 12 deltagere. Alle synes det havde været godt, og vi håber at se mere fodtennis på
Nørrebro. Der planlægges igen basistrænerkurser efter sommerferien.
Ny ansøgning: Vi er startet på en ny fondsansøgning, som gerne skal afleveres inden 1.
september.
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Generel interesse: Der er en del fodboldklubber der har henvendt sig med interesse.
Derudover er vi blevet kontaktet fra Fredericia, hvor en person gerne ville spille. Det er
fantastisk, at vi ser den store interesse fra omkring Danmark.
Status: Vi følger planen for projektet meget godt med pt. et meget stor aktivitetsflow. I
juni måned er der planlagt 15 aktiviteter, hvilket er super flot.
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Status fra strategidag
Vores strategidag blev kort gennemgået, og der arbejdes fremadrettet med at få
etableret frivillige udvalg til at udvikle og promovere fodtennis omkring i landet.

6

Ekstraordinær repræsentantskabsmøde
Der er indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 25., grundet
forslag til vedtægtsændringer inden kommende sæson.
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Eventuelt
Intet at referere
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