Referat af repræsentantskabsmøde
febr ar
1) Konstatering af møderet og stemmetal
Tilstedeværende:
Signe (Stenbroens Forening), Thomas (Stenbroens Forening), Chip (ØKSE Fodtennis), Anna (SGIF Fodtennis),
Jonas (KFIF), Laura (KFIF), Camilla (KFIF), Anne (KFIF) og Alain (ingen klub).
Stenbroens Forening: 1 stemme, ØKSE Fodtennis: 2 stemmer, SGIF Fodtennis: 1 stemme, KFIF: 2 stemmer. I
alt 6 stemmer.

2) Valg af dirigent og stemmetællere
Dirigent: Camilla Hyllested, KFIF
Stemmetællere: Jonas, KFIF og Alain

3) Hovedbestyrelsens beretning til godkendelse
Formanden læste bestyrelsens beretning om 2019. Beretningen blev godkendt enstemmigt uden
kommentarer.
Bestyrelsens beretning:
Vores værdier Fleksibilitet Fællesskab og Frivillighed er i 2019 for alvor bragt i spil.
FODTEX har stået for at skyde mange nye fodtennisforeninger i gang. Og aktiviteter på
tværs af køn, alder og niveau, har været kernen i mange af disse foreninger. Vi har
oplevet de første familiestævner, hvor deltagere helt ned til 10 år og op til 60 har spillet
med og mod hinanden. Mere en 300 aktivitetstimer er det blevet til ud over de
almindelige træninger. Det tæller bl.a. stævner, events, åbne træninger, skoleforløb etc.
Samtidig er det en fornøjelse at opleve det fællesskab der er dannet på tværs af hold og
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eksempelvis, for at bidrage til fællesskabet. Det er en stor ros til jer som klubber, at vi
har kunne holde fast i vores værdier i den hurtige udvikling vi er gennemgået. Samtidig
en opfordring til at vi holder fast i de gode ting vi gør, så vi også næste år kan se tilbage
og være tilfredse med det vi et nået og den kultur vi har skabt.

Den sidste del af 2019 blev der lagt mange kræfter i tilrettelæggelsen af en
frivillighedsuddannelse, som her i foråret vil udbydes til alle klubber. Det vil i høre mere
om. Ligeledes er vores helt nye skolemateriale lige på trapperne.
På eliteområdet blev 2019 også et år vi ikke vil glemme foreløbigt. I november deltog fire
singlespillere ved Esther Jordi Trophy i Basel, og for første gang i historien vandt danske
spillere pengepræmier ved et fodtennisstævne. Senere samme måned rejste det danske
herre-, dame- og juniorlandshold til EM i Ungarn. Her blev det bl.a. til sølv i dametriple
og bronze i juniorsingle og -double, men også herrerne (som missede semifinalen i triple
på målscorer) gjorde det rigtig flot, og vandt bl.a. over de forsvarende verdensmestre fra
Frankrig.
På alle måder bliver det rigtig spændende at se, hvad 2020 vil bringe.

På vegne af bestyrelsen,

Anna A. Friberg
Formand i Fodtennis Danmark

4) Fremlæggelse af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til godkendelse samt
gennemgang af bestyrelsens budget for det kommende år
FODTEX har fyldt langt den primære del af økonomien i 2019, og sætter regnskabet i et stort plus ved
årsskiftet (252.157,01 kr.). Det skyldes at fondsmidlerne er udbetalt i 2019, mens en del af udgifterne først
kommer i 2020. Projektet følger den planlagte økonomi. Udover det store arbejde med FODTEX er det
positivt, i et økonomisk øjemed, at Fodtennis Danmark i 2019 har haft sponsorindtægter på næsten
23.000kr., hvilket er en del højere end tidligere.
Regnskabet godkendes uden kommentarer.
Et overordnet budget fremlægges repræsentantskabet. Det har imidlertid været vanskeligt at udarbejde et
mere detaljeret budget for 2020, da meget afhænger af hvor mange fondsmidler vi modtager.
Budgettet blev gennemgået og drøftet.

5) Fastsættelse af kontingenter samt indskud for det kommende år
På ekstraordinært repræsentantskabsmøde 25. juni 2019 blev nuværende kontingentmodel besluttet.
Modellen er først i januar 2020 fuldt implementeret. Vurderingen var, at der ikke er behov for ændringer.
Det blev vedtaget enstemmigt at fastholde nuværende kontingent- og indskudsmodel, som blev indført ved
ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 25. juni 2019.

Det blev dog drøftet, hvordan man bedst muligt kan tilgodese de små klubber, for hvem grundkontingentet
kan blive en stor mundfuld.

6) Behandling af indkomne forslag
a. Drøftelse af boldkrav ved turneringer. Det ønskes drøftet, hvorledes der bør indskærpes krav for
kampboldenes vægt i forbindelse med turneringer. I Danmark spilles typisk med to modeller af
fodtennisbolde GALA BN5042S og GALA BN5012S. Begge opfylder nationale og internationale officielle
tekniske krav. Fodtennis Danmark følger i dag de internationale krav til kampbolde ved alle nationale
stævner.
Chip (ØKSE Fodtennis) præsenterede oplæg til drøftelsen. Flere af klubberne oplever forskel i spillet mellem
GALA BN5042S og GALA BN5012S, hvorfor det ønskes, at bestyrelsen beslutter en regelændring, således at
kun GALA BN5042S må bruges ved nationale stævner.
Argumenter for en regelændring:
-

Alle ved på forhånd hvilken bold der spilles med, og kan træne med netop denne bold frem mod
stævnet
Bolden er tungere, og stiller større krav til kropslig styrke med de større stævner
BN5042S bruges oftest ved internationale slutrunder

-

BN5042S er udviklet som turneringsbold, mens BN5012S er tænkt som træningsbold

Argumenter mod en regelændring:
-

Det kan være skrøbeligt at fastlægge sig på én særlig model af bold
Ikke alle klubber har netop denne model, hvorfor det vil kræve, at Fodtennis Danmark medbringer
bolde til stævnerne frem for værtsklubben
FIFTA har ingen aftale med GALA, hvorfor det ikke nødvendigvis er BN5042S, der bruges ved
internationale slutrunder
For juniorer (og måske også kvinder) bliver BN5042S for tung

Bestyrelsen fortsætter drøftelsen, og tager en beslutning om en eventuel regelændring i forhold til krav og
specifikationer til bolden ved nationale kampe og stævner.

7) Fremlæggelse af Fodtennis Danmarks strategi og primære aktiviteter for den kommende periode til
godkendelse
8) Valg til hovedbestyrelsen, samt suppleant
a. Følgende personer er på valg:
i. Næstformand: Jonas Lindberg (Genopstiller) – Valgt enstemmigt
ii. Kasserer: Sisse Pedersen (Genopstiller ikke) – Alain Hald valgt enstemmigt
iii. Suppleant: Martin Vinding (Genopstiller ikke) – Roland Madaras valgt enstemmigt
b. Derudover skal følgende roller vælges:
i. Medlem: Rami Primdal (Genopstiller ikke) – Anne Frederiksen valgt enstemmigt
ii. Medlem: Roland Madaras (Genopstiller ikke – opstiller som suppleant) – Jesper Østrup valgt enstemmigt

9) Valg af revisor, samt suppleant
i. Revisor 1: Morten A. Hyllested (Genopstiller ikke – opstiller som suppleant) – Jan Brodersen valgt
enstemmigt
ii. Suppleant: Ledig – Morten A. Hyllested valgt enstemmigt

10) Eventuelt
Intet blev drøftet.
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