
Referat af bestyrelsesmøde 6-2020 
24. november 2020 kl. 20.00 (online) 

 

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

Fraværende:  

Referent: Anna 

 
 

Velkommen og præsentationsrunde 
Udover bestyrelsen er Morten Dam Vestergaard inviteret. Morten er ny frivillig i Fodtennis Danmark, og vil 

bl.a. understøtte bestyrelsen i det organisatoriske arbejde.  

 

Godkendelse af dato for repræsentantskabsmøde v/Anna 
Forslag om repræsentantskabsmøde tirsdag den 2. februar 2021 kl. 19.30. Godkendt. Mødet vil afholdes 

online af hensyn til coronasituationen. Jf. reglementet offentliggøres invitationen senest 6 uger før mødet.  

 

Status på økonomi v/Alain 
Yderligere status på økonomi afventer. 
 

Status på opgavebeskrivelser v/Anna 
På sidste møde fik vi lavet en rigtig fin oversigt over 76 opgaver indenfor forskellige områder. Der er taget 

hul på arbejdet med at beskrive opgaverne. 13 opgaver er pt. beskrevet. Aftale om at vi hver forsøger at 

lave tre beskrivelser mere inden næste møde. 

 

Status på julebanko v/Jesper 
Solgt for ca. 1.000kr. pt. Forventning om at det dobler op. Nogle af indtægterne bruges til præmier, da det 

har været svært at skaffe præmier i corona-tiden. Platformen er klar, og det bliver super hyggeligt.   

 

Status på foreningsudviklingsarbejdet v/Anne 
Første FUS-samtale er afholdt som test. Vi blev klogere på klubbernes behov for samtalerne. Anne arbejder 
videre med udviklingen sammen med de frivillige i foreningsudviklingsudvalget, Rasmus og Christian. Både i 
forhold til samtalerne og i forhold til lidt længere understøttelsesforløb. 
 



Status på kommunikationsudvalget v/Camilla 
Udvalget består pt. kun af Camilla og Henriette. Der søges flere frivillige. Indtil nye er på plads, kører 
udvalget på lavt blus.  
 
 

Status på eliteudvalget v/Anna 
Anders holder pause som landstræner i 2021, da han er optaget på DBUs træner A-licens-uddannelse. Det 

efterlader Karsten alene med opgaven, og vi har behov for at finde 1-2 nye trænere. Det er aftalt i 

eliteudvalget, at vi slår en stilling op.  

Landsholdet laver en online afslutning på 2020 i december.  

Udtagelsestræning er under planlægning, og forventes af afvikles slut januar 2021.  

VM 2020 endte med ikke at blive afviklet i november som planlagt. Fra international side afventer man pt. 

situationen for at se om det bliver muligt i stedet at afvikle det i starten af 2021. Det samme er tilfældet 

med Esther Jordi Trophy 2020.  

 
 
 

Tak for et godt møde. 
 

Næste møde afholdes 16/12 (online) kl. 19.00.  


