
Referat af bestyrelsesmøde 3-2020 
25. august 2020 kl. 18.00  

 

Deltagere: Jonas, Jesper, Alain, Anne og Anna 

Fraværende:  

Referent: Anna 

 

Økonomisk situation 
Feriepenge bliver trukket i september og skat af Pernilles løn i januar. I alt ca. 53.500 kr. Vi har stadig brug 

for at have ekstra økonomisk opmærksomhed og have fokus på hvordan vi kan skabe ekstra indtægter, 

særligt det kommende halve år.  

Ny ansøgning til Nordeafonden er indsendt, og der forventes svar i december.  

Udover fondsansøgninger, arbejdes der videre med følgende:  

- Chokoladesalg i oktober/november 

- Julebanko i november 

- Odendo 

- Fodtennis Shoppen 

- Sponsorarbejde 

- Roskildefestival 2021 

Gennemgang af årshjul 
Træningslejr 2020 er afviklet i et mindre format grundet corona, og er evalueret i forhold til planlægningen 

af næste års træningslejr. Fodtennissportens Dag den 26. september skal planlægges.  

LIGA og 1. division er i forberedelsesfasen. Pt. er 6 hold tilmeldt i LIGA og 6 hold i 1. division. I begge rækker 

afprøves en ny struktur, som bl.a. sikrer at alle hold altid får to kampe på hver spilledag. Ligeledes har 

holdene større ansvar for dommergerning, baneopsætning mv.  

Bordet rundt 
- Jonas beretter om status på kommunikationsudvalg. 

- Alain beretter om status på regnskab. Der er enighed om at de løbende regnskaber ikke skal have 

samme detaljeringsgrad som årsregnskabet. Første regnskab udsendes indenfor 14 dage. Fremover 

sendes regnskab ud til bestyrelsen umiddelbart før hvert bestyrelsesmøde samt ved behov.  

- Anne beretter om arbejdet med foreningsudvikling. Der udarbejdes en strategi for arbejdet, 

hvorefter der søges om to frivillige studerende, som ønsker at indgå i arbejdet med at understøtte 

foreningerne udvikling løbende.  

- Jesper beretter om arbejdet omkring optimering af klubservice samt opdatering af reglementet. 

Væsentligste pointer i forhold til klubservice er, at siden skal synliggøres i langt højere grad samt 

indeholde kontakter på de forskellige klubber, overblik over Fodtennis Danmarks medier samt 

planer for de første træninger. Link til klubservice: www.fodtennis.dk/klubservice  

http://www.fodtennis.dk/klubservice


- Anna beretter om elitearbejdet. Der er planlagt landsholdstræninger for resten af efteråret – ca. 1 

hver måned i Hafniahallen. I første omgang er det fælles træning for både senior- og 

juniorlandshold. Der er endnu intet nyt om VM2020, som skulle foregå i Rumænien. Esther Jordi 

Trophy forventes afviklet i mindre format som finalestævne i Basel 21. november 2020 – Danmark 

har umiddelbart mulighed for at stille med to kvinder og en-to herrer.  

Krav til bolde 
Ved repræsentantskabsmødet blev der drøftet hvorvidt der fremover bør være krav til at der spilles med 

Gala BN5042S (Galas officielle elitebold), eller om fx BN5012S også skal kunne bruges som kampbold til DM, 

LIGA og 1. division. Fodtennis Danmarks bestyrelse beslutter, at der ved DM finalestævner udelukkende 

spilles med BN5042S. Det undersøges hvorvidt det kan organiseres således at der også fast bruges BN5042S 

ved LIGA og 1. division. Et eventuelt krav herom besluttes senere.  

Temadrøftelse: Frivillighed 
Det blev drøftet hvordan vi bedst muligt motiverer vores frivillige i Fodtennis Danmark. Drøftelsen blev 

taget på baggrund af vidensinput fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde samt erfaringer fra Svenstrup og 

Saltum Badmintonklub. 

Bestyrelsen vil arbejde med et opgavekatalog, som konkretiserer de frivilligopgaver, som skal løses året 

igennem. Derudover vil hvert bestyrelsesmedlem blive frivilligansvarlig for hver af de frivillige, og derved få 

ansvar for løbende dialog om opgaver, ønsker og generel frivilligtrivsel.  

Temadrøftelse: Bestyrelsesarbejdet 
Bestyrelsen vil fremadrettet mødes fysisk til længere møder (ca. 2-3 timer) én gang i kvartalet, og 

derimellem mødes til korte digitale møder (ca. ½-1 time) én gang om måneden. Ved hvert møde aftales 

hvilke opgaver der løses af hvem frem til næste møde. Hvert halve år inviteres de primære frivillige til med 

til første del af et fysisk bestyrelsesmøde.  

Kommende drøftelser i efteråret 
I efteråret vil bl.a. blive drøftet:  

- Ny struktur på DM 

- Årlige kåringer ved repræsentantskabsmøde 

- Strategi 2021-2025 

 


