Dagsorden Bestyrelsesmøde d. 11. september 2019
Møde nr.: 03-19
Til stede: Anna Alsing Friberg, Jonas Lindberg, Sisse Pedersen og projektleder (Camilla Friberg)
Fraværende: Roland Madara og Rami Primdal
Referent: Camilla Friberg
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Velkomst
Anna bød velkommen til mødet.
Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde
Der var intet at tilføje.
FodteX
Ser man på måltallene, er vi flot med i vores FODTEX-projekt. Der er dog lang vej både
organisatorisk og med de mindre mål omkring foreningsudvikling mm. Dette sættes
der ekstra fokus på i efteråret. Vi har stadig lang vej i mål, og vi skal arbejde hårdt for
at skabe det bedst mulige fundament for forbundet og klubberne til fremadrettet at
kunne fortsætte den flotte udvikling.
I dag afviklede vi det første netværksmøde med flot deltagelse fra de fleste klubber. Vi
håber, at dette har boostet udviklingen lokalt. Vi vil sørge for at følge op på denne
udvikling og de planer der blev lagt på dagen.
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Fodtennissportens Dag
Den 24. august afviklede vi for første gang Fodtennissportens Dag. 5 ud af 7 klubber
afviklede åbent hus for lokalområdet, og i gennemsnittet havde klubberne besøg af
over 20 personer. Dagen blev på bestyrelsesmødet evalueret, og vi glæder os til næste
år endnu en gang at åbne dørene for interesserede.
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Temadrøftelse – Hvordan styrker vi bestyrelsen?
Som noget nyt på bestyrelsesmøderne tages hver gang et nyt emne op til drøftelse.
Denne gang drøftede vi, hvordan vi kan styrke bestyrelsen fremadrettet. Dette
omhandlede blandt andet klarere arbejdsopgaver, øget involvering og faste
statusrunder ved møderne. Dette vil fortsat blive drøftet, så vi kan blive endnu bedre
som bestyrelse.
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Repræsentantskabsmøde 2020
I 2020 arbejdes der på, at DM i double lægges sammen med repræsentantskabsmøde
og afslutning af FODTEX, således at vi får en fed dag, med massere af aktiviteter både i

___________________________________________

www.fodtennis.dk

hallen og i mødelokalet. Der arbejdes på et spændende program, hvor der også
kommer spændende indlæg og anden underholdning. Der kommer mere information
ud, så snart det hele er på plads.
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Eventuelt
Intet at referere
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