Referat af bestyrelsesmøde 1-2020
17. marts 2020 kl. 20.00 afholdt på skype

Velkomst
Referent: Anna Alsing Friberg, Formand
Corona-pandemien (covid-19) er grund til at mødet afholdes via Skype. Det har ligeledes betydet, at
enkelte punkter er blevet forkortet og delvist udskudt til næste bestyrelsesmøde. Dato for næste
bestyrelsesmøde sættes, når vi ved mere om udviklingen af covid-19 og situationen i Danmark.
Præsentationsrunde:
- Anna, formand i Fodtennis Danmark og bestyrelsesmedlem siden opstart i 2015, spiller og
trænervikar i SGIF og KFIF, landsholdsspiller og formand for eliteudvalg, arbejder til
dagligt som kommunal idrætskonsulent med fokus på at skabe mere bevægelse for alle
borgere
- Jonas, næstformand i Fodtennis Danmark, spiller gennem mange år, tidl. træner og
landsholdsspiller, medlem af kommunikationsudvalg, arbejder til dagligt som
ejendomsadministrator
- Jesper, ny i bestyrelsen, fodtennisspiller i et par år, spiller på breddeniveau, uddannet
fodtennisdommer, arbejder til dagligt som afsnitsleder på Rigshospitalet
- Anne, ny i bestyrelsen, fodtennisspiller siden august, landsholdsspiller, arbejder til dagligt
som clinical trial administrator (administrerer kliniske studier i et medicinalfirma)
- Alain, ny kasserer, ikke fodtenniskendskab, måske kommende spiller, arbejder til dagligt
som supporter omkring elektronisk fakturering
Kort status fra Fodtennis Danmark:
- Camilla er gået på barsel pr. 17. februar 2020. Efter dialog med Nordea-Fonden, som
financierer FODTEX, har Fodtennis Danmark ansat Pernille Drøgemüller som barselsvikar
fra 1. marts til 30. juni for at afslutte projektet.
- Anna har telefonmøde med Thor, som er vores projektkonsulent i Nordea-Fonden, ang. en
plan for afslutningen af projektet.
- Ny ansøgning til Nordea-Fonden (vedhæftet) indsendes til Nordea-Fonden efter aftale.

Godkendelse af referat fra repræsentantskabsmøde
En enkelt kommentar til referatet om at indsætte nuværende kontingent- og indskudsmodel. Det er
gjort. Underskrives digitalt af bestyrelsen.

Code of Conduct
Udkast er drøftet. Der arbejdes videre med konkretisering af afsender samt formulering omkring
indtagelse af alkohol. Desuden indsættes et afsnit om mulighed for henvendelse til Fodtennis
Danmark samt forventede svartider.

Code of conduct drøftes yderligere på næste bestyrelsesmøde, hvor det fremlægges til godkendelse.

Bestyrelsens årshjul
Bestyrelsen vil arbejde videre med årshjulet på næste bestyrelsesmøde. I denne omgang blev status
af kommende aktiviteter drøftet:
- Emerald Cup: Vi er i dialog med de deltagende nationer ang. mulig aflysning. Vi afventer
udviklingen af covid-19 og tager en endelig beslutning den 1. april 2020
- EURO2020 er aflyst, og Fodtennis Danmarks aktiviteter i fanzonen i København forventes
ligeledes aflyst
- Vi sætter ikke yderligere arrangementer i gang pt., herunder breddestævner, landsholdets
træningsture/-stævner mv., men afventer situationen med covid-19 før vi fortsætter
planlægningen af arrangementer
- Pt. forventer vi fortsat at kunne afholde træningsweekend i august, men afventer situationen
omkring covid-19 før vi går i detaljer med planlægningen

Arbejdsbeskrivelser
Arbejdsbeskrivelserne er forventnings- og motivationsdokumenter, som vi udarbejder sammen for
alle bestyrelsesmedlemmer. Arbejdsbeskrivelserne skal sikre, at alle får opgaver og
ansvarsområder, som passer med ønsker og interesser, samt giver overblik over hvilke øvrige
frivillige vi har behov for, for at nå i mål med arbejdet.
Bestyrelsen er blevet bedt om at tænke over ønsker til hvilke opgave- og ansvarsområder man hver
især ønsker at indgå i.

Eventuelt
Intet øvrigt.

