
Referat af bestyrelsesmøde 4-2020 
21. september 2020 kl. 20.00  

 

Deltagere: Jonas, Jesper, Alain, Anne, Anna og Camilla 

Fraværende:  

Referent: Anna 

 
 

Status på Danmark Leve 
3 tilmeldte. Ingen penge til Fodtennis Danmark, men god investering at melde fanen hos DIF. 

 

Status på Fodtennissportens Dag  
Den brede inderside, ØKSE og KFIF har meldt tilbage, at de ikke deltager.  

SGIF holder stævne. Men med få tilmeldte.  

 

Status på foreningsudvikling  
Jobannonce er lagt på frivilligjob.dk og idræts facebookside (frist 1/10). Udkast til FUS samtaleark 

er lavet og beskrivelse af foreningsudviklingsudvalg. 

 

Status på kommunikationsudvalg  
Morten har bolden ift. at finde en dato. Morten har brug for at få noget indhold fra bestyrelsen. 

Historier til kommunikationsudvalget bliver fremover et punkt på hvert bestyrelsesmøde.  

 

Status på klubservice  
Jesper har lavet en liste med forslag til forbedringer. Rettelser til hjemmesiden sendes til Henrik. 

Økonomi-dokumenter aftales med Alain. Resten sendes til Camilla.  

 

Status på økonomi 
Økonomien er trang, men det ser ud til at vi klarer det. Regnskabet er lavet og sendt ud. Der 

mangler lige nogle detaljer, for at få det sidste på plads.  

 

Status på julebanko  
Pernille vil gerne stille op igen. Dato: 1. søndag i advent sen eftermiddag. Jesper og Jonas laver en 

liste over hvem der skal skrives til, og så sender Camilla ud. Camilla og Jesper går en tur i Stenløse. 

Alle byder ind med at spørge lokalt, og kommer med ideer til Jesper og Jonas.  

 



Camilla orienterer 
a. Stævne i Hafniahallen den 19. december. Hafniahallen står for alt det praktiske. Der 

dystes i techball, fodvolley og fodtennis. Vi skal bare finde hold.  

b. Odendo. Pulskoncept har sponsoreret 2 x 10 behandlinger. De bliver lagt op over de 

kommende 2-3 mdr. Pt. har vi ca. 550kr til gode, som udbetales til januar.  

c. Dialog med Gerlev Idrætshøjskolen omkring fodtennisstævne.  

d. GoBoat vil meget gerne ”hjælpe”. Camilla har møde med ham i morgen (22/9).  

e. Dialog med Gören fra Sverige, som gerne vil samarbejde, når de kommer i gang igen 

efter corona.  

f. EM2021 vil gerne fortsætte samarbejdet. Vi har sagt ja til at stå for events den 4/7 

(14-16) og 7/7 (15-17). Det gælder primært landshold, da det er workshop og 

opvisning.  

g. Firmaidrætten har holdt stævner for erhvervsskoler. De kører derudaf og er med til at 

promovere fodtennis. 

h. Dialog med tennisforbundet, da ØKSE har spurgt til brug af tennisbaner til 

fodtennis. Vi har ingen data der viser, om fodtennis ødelægger banerne. Næste step 

er et møde med tennisforbundet for at lægge en plan for hvordan vi kommer videre.  

i. Vi har fået afslag på ansøgningen om ensomhedsprojekt i den obelske familiefond. 

Der kigges nærmere på om ansøgningen kan sendes til anden fond.  

 

 

Næste møde er lørdag den 24. oktober kl. 12-17 


