
Referat af bestyrelsesmøde 5-2020 
24. oktober 2020 kl. 12.00  

 

Deltagere: Jesper, Anne, Anna og Camilla  

Fraværende: Jonas, Alain 

Referent: Jesper 

 
 

Opfølgning på årshjul v/Anna 
De næste to ting på årshjulet er planlægning af DM, samt afholdelse af repræsentantskabsmøde. Camilla og 

Anna vil stå for planlægning af DM. Anna vil sørge for repræsentantskabsmøde, som evt. vil afholdes online 

afhængig af Corona-situationen.  

Afholdelse af træner & dommer kurser afventer – det kan dog ved akut behov aftales. 

 

Status på økonomi v/Alain 
Alain skriver: 

”Status på økonomien er uændret. De sidste adgang er kommet på plads til, at opgaven kan udføres, og 

regnskabet vil være helt klar, når jeg er helt på benene igen. 

Vi klarer en snæver frisag med lønudgifterne som skal betales i november, og vil have omkring 3.000kr. på 

kontoen, som tingene ser ud lige her og nu. 

Vi har den sidste udbetaling af A-skat og AM-bidrag i forbindelse med løn den 29/1-2021 på 6.892kr. som vi 

skal spare op til.” 

 
 

Status på foreningsudviklingsarbejdet v/Anne 
Der har været to ansøgere, og vil afholdes samtale med begge.  

Anne vil afprøve konceptet FUS. Silas fra KFIF er frisk på at være test person/forening. 

Camilla fortæller, at Greve skal have hjælp til booking af træningstider, evt. kan de bruge nogle af KFIF’s. 

Lokomotiv vil fremover fokusere mere på fodtennis fremfor fodbolden      . 

 
  

Frivilligmøde 
Udover bestyrelsen deltog også Henrik og Jan via Teams.  



Efter en kort introduktion af de frivillige samt bestyrelse lavede vi en lille workshop via padlet. Først skulle 

vi komme med udtalelser som skaber et dårligt frivilligt miljø. Herefter sorterede vi dem og valgte hver de 

tre, vi synes var værst. Til sidste udpegede vi de værste, og havde en snak om hvordan vi undgår, at de 

scenarier skulle ske.  

 

Opsamling:  

Hvis man ikke kan se formålet med opgaverne x x x 

• Klart definerede opgaver evt. lagt på hjemmeside 

• Enighed om hvor vi lægger fokus 

• Løbende forventningsafstemning med de frivillige / Hvad motiverer? Lukket/åben opgave? 

• Hvad er det større formål med opgaven? Hvorfor skal vi løse opgaven? 

• Man tildeles en sparringspartner, når man får en ny opgave første gang 

Dårlig kommunikation x x 

• Der skal kommunikeres 

• Fortælle de gode historier og hvor fedt det er at være frivillig 

• Engageret tovhold 

• Positiv og konstruktiv tone 

• God stemning 

• Dagsorden og referat 

• Nyhedsopdateringer på mail eller facebook (ikke for ofte, men med mere kød) 

• Kun relevante mails 

• En til en møder (telefon) 

Dårligt samarbejde x x 

• Bedre kendskab til hinanden / komme tættere på hinanden / sociale relationer 

• Digitale sociale arrangementer 

• Årlig "rustur" 

• Sig hvad du gør, og gør hvad du siger 

Manglende anerkendelse x x 



• Ikke nødvendigvis gaver 

• Mulighed for kompetenceudvikling 

• De gode historier 

• Husk alle, også dem der gør det forventelige 

• Profilhistorier af de frivillige 

• Behøver ikke kommer efter en opgave, men kan også komme før 

• Julehilsen med tak for årets arbejde 

• Godt samarbejde 

For mange opgaver fordelt på for få hænder x x 

Manglende sammenhæng i organisationen x x 

Ignorering af de frivilliges motivationsfaktorer 

Manglende socialt samvær 

Hvis ideer bliver skudt ned 

Manglende engagement fra andre 

 
 

Status på banko v/ Jesper 
Dato: 29/11-20 kl. 15-17. 

Plader købes via mobilepay, og der sendes en mail til fodtennis@fodtennis.dk Jesper sender plader til dem 

der betaler.  

Camilla bliver kategorina, og Jonas vil undersøge hvilket platform der skal anvendes. Formentlig Teams.  

Mht. præmier har Camilla lavet et google sheets som sendes ud til alle. Her kan man skrive forskellige 

forslag på, så vil Camilla skrive til de selskaber og vores bingo. Opslag kommer ud i start november. 

 
 

Status på chokoladekampagne v/Camilla 
Er efterfølgende blevet aflyst.  

 

Status på kommunikationsudvalget v/Camilla 
Morten er stoppet, samarbejdet kom aldrig rigtig i gang. I stedet indtræder Camilla, og vil sammen med 
Jonas få udvalget i gang.  
 
Til/fra kommunikationsudvalget bliver et fast på hvert møde fremover. 
 
 

Status på elitearbejdet v/Anna 
Stenbroens er stoppet under Corona. 

mailto:fodtennis@fodtennis.dk


Tobias er stoppet som træner, men Anna er i Dialog med Morten, som virker dygtig, han er uddannet 

indenfor idræt.  

 

Beslutning om Danmarks deltagelse ved VM 
Danmark vil ikke deltage i VM i år grundet Corona-situationen. Landsholdet vil blive orienteret ved næste 

samling.  

Deltagelse i Esther Jordi afventer beslutning, til vi nærmer os og kan se forholde os til mere aktuelle 

smittetal.  

 

Drøftelse om aldersgrænse i 1. division 
Grænsen sættes til 14 år for 1. division. Grænsen på 16 år for Ligaen fastholdes. Der kan altid søges 

dispensation.   

 

Frivillig-opgavebeskrivelser 
Vi påbegyndte arbejdet med at lave opgaveskrivelser. Anna præsenterede en skabelon de anvender i 
Håndbold. Den arbejdede vi ud fra. 
 
 

Tak for et godt møde. 
 

Næste møde afholdes 12/11 (online). 


