
Referat af bestyrelsesmøde 1-2021 
26. januar 2021 kl. 19.00 (online) 

 

Deltagere: Jesper, Anna, Alain og Morten  

Fraværende: Anne 

Referent: Anna 

 
 

Repræsentantskabsmøde 
Bestyrelsen drøftede den digitale afvikling af repræsentantskabsmødet 2021, og Danmarks Idrætsforbunds 

retningslinjer for dette. Som udgangspunkt må en generalforsamling/repræsentantskabsmøde i en 

folkeoplysende organisation nemlig ikke afvikles digitalt medmindre det fremgår af vedtægterne. Særlige 

årsager giver dog mulighed for at afvige herfra. Bl.a. akut behov for valg til bestyrelsen. En situation, som 

Fodtennis Danmark netop står i, da næstformand Jonas Lindberg har trukket sig fra bestyrelsen før tid. Der 

var derfor enighed om at holde fast i den digitale afvikling, som planlagt. Mulige løsninger for anonym 

afstemning blev drøftet.  

Bestyrelsen nominerer følgende til Årets Spiller 2020:  

- Ciprian Ungureanu fra ØKSE Fodtennis 

- Henrik Alsing Friberg fra SGIF Fodtennis 

- Nikolaj Hansen fra KFIF Fodtennis 

Bestyrelsen nominerer følgende til Årets Frivillig 2020:  

- Silas Agerskov fra KFIF Fodtennis 

- Villads Znaty fra Virum Lions 

- Morten Petersen fra FKF Fjordsiden 

Status på økonomi  
Årsregnskabet for 2020 er sendt til bestyrelsen. Der har været meget lidt aktivitet. Vi glæder os til mere 

aktivitet i 2021. I årsregnskabet fremgår et underskud i 2020. Det skyldes, at en stor del af projektmidlerne 

fra Nordea-fonden blev udbetalt i 2019, mens udgifter fortsat lå i 2020.  

Grundet corona besluttes det, at kontingentet annulleres i 2021. Baggrunden er, at Fodtennis Danmark i 

2020 ikke har kunne levere de ønskede aktiviteter.  

Status på FODTEX 2.0 
Planlægningsfasen er rigtig godt i gang, og det første møde med Nordea-fonden er afholdt. Der er nedsat 

en styregruppe for projektet bestående af Anna, Morten og Alain fra bestyrelsen, som løbende har kontakt 

med Camilla om projektets fremgang.  

Der er ansøgt om en barselsvikar. Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 28. januar.  



Corona – LIGA og elite  
LIGA og 1. division den 3. og 31. januar udskydes. Ny dato er under vejs. Landsholdsudtagelsen er ligeledes 

udskudt til senere på foråret.  

Status på eliteudvalg  
Vi har fået 2 ansøgere til ass. landstræner, men desværre ikke nogen, som har trænererfaring nok til at 

påtage sig den ønskede rolle. Vi søger derfor fortsat efter 1-2 trænere, som kan indgå i et team med 

Karsten.  

Status på foreningsudvikling  
Punktet udskydes. 

Status på frivillighedsarbejde  
Morten er begyndt at tage fat på de frivillige med henblik på samtaler. Han vil over den kommende tid tage 

fat i alle frivillige.  

Status på kommunikationsudvalg  
Udvalget har fået et nyt medlem – Melissa, som bl.a. vil have fokus på Instagram. Udvalget mødes ca. en 

gang om måneden og aftaler løbende hvilke opgaver der skal løses.  

Fundraiser 
Fodtennis Danmark har fået en frivillig fundraiser. Bestyrelsen drøftede hvordan vi bedst muligt 

understøtter hendes bidrag til forbundet. Et bud er, at Camilla har den daglige kontakt til hende i forhold til 

opgaver, og at hun indgår i hele eller dele af et bestyrelsesmøde en gang i kvartalet. Anna tager den videre 

snak med Camilla herom.  

 

Tak for et godt møde. 
 

Næste møde planlægges umiddelbart efter, at nye restriktioner efter den 7. februar er meldt ud.  


