Repræsentantskabsmøde 2021
Afholdt den 2. februar 2021 kl. 19.30 online
Deltagere: KFIF, ØKSE, LIONS, SGIF, FKF samt Anna A. Friberg, Alain Hald, Anne Frederiksen, Jesper Østrup
Nielsen og Morten Dam Vestergaard
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Velkomst
Anna bød alle velkommen til årets Generalforsamling.
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Klubudviklingsarbejde
Siden i sommers har Fodtennis Danmarks nye klubudviklingsudvalg arbejdet med udviklingen
af et nyt koncept – FUS-samtalen.
I udvalget sidder Anne (bestyrelsesmedlem) som formand, derudover er både Rasmus, Kristian
og Camilla (projektleder i Fodtex 2.0) med. Alle i udvalget har en del erfaringer med
klubudviklingen og glæder sig til at komme i gang med det nye tiltag.
FUS-samtalen er inspireret af en mus-samtale, og er en årlig samtale med hver klub.
Forud for mødet modtager bestyrelsen i den pågældende klub et spørgeskema, som skal
besvares. Herefter afvikles samtalen online med afsæt i besvarelserne. Herefter kan der
planlægges et udviklingsforløb, hvis klubben ønsker det. Her vil klubudvikleren blive tilknyttet
klubben i en periode for at bidrage til løsningen af en specifik udfordring. Det videre forløb
planlægges i samarbejde mellem klub og klubudvikler.

Målet er, at vi får flere fodtennisklubber, stærkere fodtennisklubber, flere stævner og
fodtennis-arrangementer samt en øget synlighed omkring fodtennis-sporten. Vi skal skabe en
masse glæde på tværs af køn, alder og niveau.

Udvalget er klar til at rykke ud, når landet åbner lidt mere op. Det er selvfølgelig ikke alle
klubber der kan få FUS-samtale fra starten, så de bliver fordelt lidt ud på året.
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Repræsentantskabsmøde

1. Konstatering af fremmødte
5 ud af 9 klubber deltog ved mødet.
KFIF: Silas Agerskov *
Virum/Lynby Lions SV: Villads Znaty *
FKF Aalborg: Morten Petersen *
ØKSE Fodtennis: Roland Madaras *
SGIF Fodtennis: Camilla Friberg *
Derudover deltog følgende fra bestyrelsen: Anna Alsing Friberg, Alain Hald, Jesper Østrup
Nielsen, Anne Frederiksen samt Morten Dam Vestergaard.
*Har stemmeret

2. Valg af dirigent og stemmetællere
Anne Frederiksen og Morten Dam Vestergaard blev valg som stemmetællere, mens Anna
Alsing Friberg blev valgt som dirigent.

3. Hovedbestyrelsens beretning til godkendelse
2020 har på mange måder været et mærkeligt år – det har det for de fleste. Lige som vi
var ved at komme rigtig godt i mål med FODTEX-pilotprojektet og få etableret den nye
bestyrelse, så kom corona og vendte op og ned på verden. Aktiviteter blev aflyst på
stribe og vi måtte alle til at tænke i nye veje.
•Emerald Cup blev aflyst i foråret. Ligeledes blev en lang række af arrangementer, hvor
vi skulle have promoveret fodtennis eller tjent penge til kassen, fx Roskilde Festival og
EM i fodbold. Vi håbede på bedre tider i efteråret.
•Men.. Rigtig meget har været lukket ned i efteråret også – ingen familiestævner,
slutrunder, internationale besøg og i perioder (som nu) slet ingen træning.
•Nu sidder vi igen og er klar med en masse aktiviteter, som vi kan skyde i gang så snart
samfundet genåbner.
Coronakrisen betød også, at Fodtennis Danmark ligesom mange andre, oplevede at
blive økonomisk presset. Men jeg tror også det var sundt for os. Vi blev nemlig presset
til at tænke i nye løsninger for andre indtægtsformer. Bl.a. betød det, at vi fik etableret
shoppen på fodtennis.dk. Den nåede i 2020 at sælge for 11.265,00 kr. Ligeledes blev der
afholdt digital banko både i juni og 1. søndag i advent. Og så blev der skudt godt gang i
salget på Odendo. Både shoppen, julebanko og Odendo vil vi holde fast i, og fortsat
udvikle.
Det, sammen med andre mindre tiltag gjorde, at vi nåede i mål, og kunne gå ud af 2020
uden minus på kontoen. Kæmpe tak til de frivillige, som har gjort en særlig indsats i den
sammenhæng, og også alle dem, som har bidraget til at skrabe økonomi sammen ved
enten at deltage i banko, købe på Odendo eller shoppen, eller noget helt tredje.

Et år, hvor vi har måtte knokle hver dag for at holde trådene samlet, endte alligevel
bedre end nogen havde turde håbe. Sikke en lettelse det var, da Nordea-fonden ringede
og gav os deres mundtlige tilsagn om støtte til FODTEX 2.0. Vi kunne ånde lettet op, og
glæde os til 3 år mere med ekstremt højt tempo i udviklingen af fodtennis. På vegne af
bestyrelsen kan jeg kun sige, at vi glæder os vanvittig meget til at følge projektet og se
hvor meget vi kan nå.
Det var Hovedbestyrelsens beretning for 2020.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til
godkendelse samt gennemgang af bestyrelsens budget for det kommende år.
2020 har også været et mærkeligt år, når man kigger på økonomien. Aktiviteten har været
begrænset på både indtægts- og udgiftssiden. Der er et minus 253.383,60kr. i 2020. Dette
skyldes at indtægterne til Fodtex 1.0 kom i 2019, og mange udgifter først kom i 2020. Det er
derfor ikke alarmerende. Den største udgiftspost var til løn, hvor vi i projektperioden har haft
ansat en projektleder samt en barselsvikar i slutningen af projektet. Samlet set ser økonomien
fin ud, specielt efter at vi har fået bevilliget midler til Fodtex 2.0. Nedenfor ses regnskabet for
2020.

Regnskabet for 2019 blev også præsenteret for at vise at underskuddet fra 2020 netop skyldtes
at indtægterne til vores pilotprojekt kom ind på kontoen i 2019. (Nedenfor ses regnskabet for
2019).

Budget:
Det har ikke været muligt at lave budget på elitearbejde, da landet stadig er lukket, og
eliteudvalget derfor ikke kender aktiviteterne for året. Derfor var det præsenterede budget
udelukkende for Fodtex 2.0-projektet for det kommende år. Administrationen er den største

udgiftspost. Under denne post fylder specielt lønnen til projektlederen, men også andre store
poster som eks. lokaleleje mv.

5. Fastsættelse af kontingenter samt indskud for det kommende år
Anna gennemgik kontingentsatserne som blev vedtaget ved det ekstraordinære
repræsentantskabsmøde den 25. juni 2019.

I bestyrelsen er der lagt op til, at grundkontingent ikke opkræves fra klubberne i 2021, da vi
ved at flere klubber er økonomisk presset grundet corona, samtidig har Fodtennis Danmark
ikke kunne tilbyde samme aktiviteter som normalt.
Dette blev der stemt om, og vedtaget.
Derudover blev der stemt omkring kontingent-satsen.
Der var ingen forslag til ændringer og gældende satser blev vedtaget for kommende år.

6. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag til behandling. Punktet blev derfor sprunget over.

7. Fremlæggelse af Fodtennis Danmarks strategi og primære aktiviteter for den
kommende periode til godkendelse.
Fodtennis Danmarks vision 2025 blev gennemgået. Visionen vil blive gennemgået for
eventuelle justeringer i bestyrelsen i foråret.

Målet er at nå 50 klubber, 1.500 spillere samt 30 kommuner med faste aktiviteter
(klubaktiviteter). Derudover er der opsat følgende mål for henholdsvis bredde, elite og
uddannelse:
Bredde:
- Minimum 50 medlemsklubber
- Etablering af flere ungdomshold (målrettet teenagere)
- Strategi for rekruttering af flere medlemmer i eksisterende klubber.
Elite:
- Skabe en stabil spillertrup omkring juniorlandsholdet
- Etablering af faste rammer for landsholdssamlinger
- Arbejde fokuseret med udviklingsplaner for spillere såvel som trænere
Uddannelse:
- Udarbejdelse af materiale til basistræneruddannelsen
- Uddanne 25 nye dommere og trænere.
Primære aktiviteter i kommende periode:
- 7. og 14. marts: Pulskonceptliga og Klubmoduldivision (1 dato mangler)
- 21. marts: Landsholdsudtagelse
- 30. maj: Familiestævne i Valby
- 6.-8. august: Fodtennis Danmarks Træningslejr
- 25. september: Fodtennissportens Dag – Sæt kryds i kalenderen!!
- 19. december: Familiestævne i Valby

8. Valg til hovedbestyrelsen, samt suppleant
Følgende er på valg:
Formand: Anna Alsing Friberg (genopstiller)
Medlem: Jesper Østrup Nielsen (genopstiller)
Medlem: Anne Frederiksen (genopstiller)
Ingen øvrige opstillede til disse roller. Der blev stemt blandt de stemmeberettigede og alle tre
blev valgt til endnu to år.
Derudover har næstformand, Jonas Lindberg, valgt at trække sig fra bestyrelsen, så denne post
skulle besættes for kommende år. Tak til Jonas Lindberg for en flot indsats gennem årene.
Til posten opstillede Morten Dam Vestergaard.
Morten er 30 år. Arbejder i Rødovre Kommune som kultur- og fritidskonsulent. Han har en
kandidat i idræt og er i gang med en HD fra CBS. Har spillet fodbold i 25 år. Han kommer udefra
og har endnu ikke spillet fodtennis.
Morten blev valgt ind med af et enstemmigt publikum.

9. Valg af revisor, samt suppleant
Revisor: Jan Brodersen (genopstiller)

Suppleant: Morten Alsing Hyllested (genopstiller)
Begge blev genvalgt til posterne.

10. Eventuelt
Silas stillede spørgsmål til rækkefølgen af valg til bestyrelsen. Han undrede sig over, at
næstformanden først blev valgt til sidst. Anna forklarede, at medlemmer samt formanden er
fast på valg i 2021, hvorfor de blev valgt først. Posten som næstformand var et ekstraordinært
punkt i år, da Jonas har valgt at trække sig før tid. Dette er grunden til rækkefølgen.
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FODTEX 2.0 – Udviklingsprojekt 2021-2023
Projektleder, Camilla Friberg, præsenterede Fodtex-projektet.
De overordnede mål for projektet:

Dette skal vi opnå gennem 4 spor:

1) Synlighed
Herunder skal der oprettes et kommunikationsudvalg som skal understøtte kommunikationen i
Fodtennis Danmark samt i medlemsklubberne. Derudover skal vi være synlige ved
promoverings-arrangementer rundt i landet. Der skal i perioden udvikles synlighedspakker,
som skal komme klubberne til gode. Her skal være en masse redskaber til, hvordan man bedst
arbejder med synligheden.
Derudover skal vi bringe alle de gode historier fra klubberne. Vi skal være gode til at bruge
både klubbernes egne SoMe, men også Fodtennis Danmarks medier.
Ligeledes skal der i perioden laves nogle synlighedskampagner, hvor vi når bredt med
budskabet om fodtennissporten rundt i landet.

2) Lokal forankring
Når vi får nye klubber til forbundet, så skal de have introducerende besøg, hvor de bliver
præsenteret for sporten, Fodtennis Danmarks værdier og forbundets øvrige tiltag. De tilbydes

opstartspakker, og vi hjælper dem med at søge midler til at netop opstartspakkerne samt
øvrige aktiviteter.
Der skal holdes FUS-samtaler (er præsenteret tidligere i referatet), laves turneringsudvikling
samt udviklingskonkurrencer. Udviklingsligaen blev præsenteret. Klubberne har også modtaget
materiale på dette, men det er et nyt tiltag, hvor vi fra marts starter en online turnering, hvor
klubberne gennem månedlige opgaver dyster i 5 temaer: Klubudvikling, synlighed,
medlemmer/fællesskab, træning og events.

3) Rekruttering og fastholdelse
Vi skal afvikle fodtennisaktiviteter både i udskolingen, i gymnasier samt på tekniske skoler.
Dette gøres blandt andet i samarbejde med både Dansk Skoleidræt og Dansk
Firmaidrætsforbund. Derudover skal vi udvikle camps for unge, afvikle familiestævner samt få
udbredt fodtennis som aktivitet hos Dansk Firmaidrætsforbund.

4) Organisationsudvikling
Forbundet skal geares til kriser, så vi fremadrettet har en plan for, hvordan vi agerer i en given
situation. Dette kan forhåbentlig gøre det nemmere i en situation som corona, eller andre
situationer, hvor forbundet på den ene eller anden måde trues udefra. Derudover skal der
etableres udvalg, så forbundet efter endt projektperiode kan oprette det flotte aktivitetsniveau
uden en ansat. I perioden skal vi sikre en konstant ekstern rådgivning, fra kloge mennesker
omkring os. Det kan eks. være fra DIF og DGI, hvor de i mange år har siddet med
idrætsudvikling på alle måder.

I projektet samarbejdes specielt med Dansk Skoleidræt, Dansk Firmaidrætsforbund,
International Sport and Cultur Association (ISCA) og forskellige samarbejdskommuner.
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Kåringer
I år er første gang, hvor Årets Frivillig og Årets Spiller kåres. Bestyrelsen har ud fra alle
indstillinger nomineret 3 personer i hver kategori, hvorefter en afstemning på Facebook har
afgjort, hvem der løb med priserne.

Nominerede til Årets Frivillig 2020:
- Morten Petersen, FKF Fodtennis
- Silas Agerskov, KFIF Fodtennis
- Villads Znaty, Lions

Nominerede til Årets Spiller 2020:
- Ciprian Ungureanu, ØKSE Fodtennis
- Henrik Alsing Friberg, SGIF Fodtennis
- Nikolaj Hansen, KFIF Fodtennis

Årets Frivillig 2020 blev Morten Petersen fra FKF Fodtennis og Årets Spiller 2020 blev Nikolaj
Hansen fra KFIF Fodtennis. Kæmpe tillykke til dem begge. Også stor ros til de øvrige
nominerede, som alle har ydet en fantastisk indsats i årets løb.
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Eventuelt
Intet at referere.

