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Referat: Ekstraordinært repræsentantskabsmøde d. 25. juni 2019 
Møde nr.: Ekstraordinært rep-19 
Til stede: Anna Alsing Friberg, Sebastian Venables, Silas Agerskov, Roland Madaras  og Camilla 
Friberg 
Referent: Camilla Friberg 
 
 

1  Velkomst 

Anna bød alle velkommen til repræsentantskabsmødet, gennemgik dagsordenen og 

baggrunden for mødet.  

2 Valg af referent og dirigent 

Camilla er valgt til referent og Anna valgt til dirigent 

3 Vedtægtsændringer 

Med en voksende organisation ønskes ændringer i licens- og kontingentstruktur for at 

lette det administrative arbejde. Følgende priser blev godkendt af et enstemmigt 

flertal: 

  Ny model 

Grundkontingent 800,00 kr.  

Elitelicens/-tillæg Medlemmer: 300,00 kr.  

Ligadeltagelse (pr. hold) Medlemmer: 400,00 kr.  

Ikke medlemmer: 600,00 
kr. 

DM-deltagelse (pr. hold Medlemmer: 50,00 kr. 
(single), 100 kr. (double 
og triple) 

Ikke medlemmer: 60,00 
kr. (single), 120 kr. 
(double og triple) 

Basistræneruddannelse Medlemmer: 300,00 kr. 

Ikke medlemmer: 400,00 
kr. 

Dommeruddannelse Medlemmer: 300,00 kr. 
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Ikke medlemmer: 400,00 
kr. 

  

 

Følgende vedtægtsændringer var til afstemning. 

§7. 2: 

Repræsentantskabet for Fodtennis Danmark består med stemmeret af 2 repræsentanter (formand og 
næstformand fodtennisrepræsentant) for samtlige under Fodtennis Danmark stående foreninger eller de 

med behørig skriftlig fuldmagt forsynede stedfortrædere. 

 

§ 8 Tegningsret for Fodtennis Danmark 

 
1. Foreningen tegnes i økonomisk henseende af formanden og kassereren for bestyrelsen i fællesskab. 

 

2. Formanden og kassereren kan individuelt råde over Fodtennis Danmarks bankkonto 
 

3. Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom eller for beløb over 10.000kr kræves dog underskrift 

fra den samlede bestyrelse. 
 

§9.1 

Ordinært repræsentantskabsmøde for Fodtennis Danmark afholdes hvert år i marts måned løbet af første 
kvartal under hovedbestyrelsens nærmere bestemmelser og indvarsles på www.fodtennis.dk med mindst 

8 ugers varsel. 

 

§10.2 

Indkaldelse af ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal ske senest 2 uger efter indgivelse herom. 

Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel ved brev mail til formænd i samtlige medlemsforeninger. 
Indkaldelsen skal angive mødets dagsorden. 

 

§11.2 

Stemmetallet ved Repræsentantskabet beregnes således: Der skal i en forening være mindst 5 licens-
indehavere registrerede fodtennisspillere for, at denne er stemmeberettiget på Fodtennis Danmarks 

repræsentantskabsmøde.  

Medlemstallet opgøres pr. 31. december foregående år. 
Én repræsenteret og stemmeberettiget forening = to stemmer, som udøves af foreningens formand og 

næstformand fodtennisrepræsentant eller ved fuldmagt.  
I forbindelse med valg til flere poster i samme afstemning har hver repræsenteret og stemmeberettiget 

forening dog et antal stemmer svarende til det antal poster, der skal besættes. 

Afstemninger skal på forlangende være skriftlige.  
 

§18.3 

Det er påkrævet at alle deltagere ved officielle stævner, herunder ligaer og DM har gyldig licens. De 
gældende licenssatser oplyses i det årlige priscirkulære. 

 

§21.2 

En forening, der ønsker optagelse i Fodtennis Danmark, indsender til hovedbestyrelse optagelsesbegæring 
bilagt 1 eksemplar af foreningens vedtægter. og fuldstændig medlemsfortegnelse. 
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§21.4 

Optagelsesbegæringen sendes til samtlige foreninger med en indsigelsesfrist på 14 dage. Fremsættes der 

ikke indsigelse, betragtes foreningen som optaget. Optagelsesbegæringen sendes til samtlige foreninger 
med en indsigelsesfrist på 7 dage. Fremsættes der ikke indsigelse, betragtes foreningen som optaget.  

 

§22 Begrænsninger i medlemskab og licenserhvervelse 

 

Alle ændringer blev vedtaget ved enstemmigt flertal. 

9 Evt.  

Intet at referere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


