Referat af bestyrelsesmøde 2-2021
11. marts 2021 kl. 19.00 (online)
Deltagere: Jesper, Anna (formand), Alain, Anne, Morten og Carina
Fraværende: Ingen
Referent: Jesper

Dagsorden:
1. Velkomst og præsentation af Carina v/Anna
2. Orientering om praktikanter v/Anna
3. Status på FODTEX 2.0 v/Carina
4. Bestyrelsens rolle vs. FODTEX styregruppens v/Anna
5. Kort status på økonomi v/Alain
6. Kort status på eliteudvalg herunder henvendelse fra TV2 Lorry v/Anna
7. Kort status på foreningsudvikling v/Anne
8. Kort status på frivillighedsarbejde v/Morten
9. Præsentation af muligt samarbejde med Agenci Advertising til beslutning v/Carina
10. Oplæg til struktur for DM 2021 præsenteres til beslutning v/Anna
11. Drøftelse og beslutning om afslutning på LIGA og 1. division v/Anna
12. Drøftelse af inklusion af frivillig fundraisier v/Anna
13. Drøftelse af igangsættelse af kommende udvalg v/Anna
14. Næste møde
15. Evt.

AD 1: Velkomst og præsentation af Carina v/Anna
Anna præsenterede Carina, som er ansat som projektleder under Camillas barsel. Carina startede formelt d.
15 februar. Carina har en kandidat i idræt og bor i Aarhus med sin mand Christian, sammen har de Ada :D.
Velkommen til Carina.

AD 2: Orientering om praktikanter v/Anna
Vi har fået 2 praktikanter Sofie og Rasmus. Sofie er i praktik under Fodtennis Danmark og Rasmus under
Firmaidrætten. Begge er i praktik 1 måned. Vi har spurgt til ansættelse med løntilskud, men dette er ikke
muligt, da Fodtennis Danmark klassificeres som ”privat”.

AD 3: Status på FODTEX 2.0 v/Carina
Der er opstartet 2 nye klubber: Frederiksværk og Brødeskov. Frederiksværk har allerede fået en pulje fra
kommunen, og Sofie er i gang med en ansøgning for Brødeskov IF.
Rasmus arbejder i øjeblikket på et breddereglement samt tilmelding til UNG CUP, hvor man prøve
forskellige sportsgrene under Firmaidrættens eksisterende Ung Cup-events.
Lokalt i Aarhus har Sofie sendt mails til diverse foreninger vedrørende opstart af fodtennis. Der har været
positiv tilbagemelding fra en klub i Hinnerup, Carina tager kontakt hertil. Carina har også kontakt til lokal
tennisklub.
Carina har skrevet rundt til alle klubber, præsenteret sig selv og snakket med klubberne om udfordringer,
samt status. Der er et samarbejde i gang med Dansk Skoleidræt vedrørende stævner for udskoling d. 22.
november i Albertlund. I Nordjylland er der stævne i efteråret og ved Middelfart i slutning af året.
Kort snak om stævne på samsø, Carina er i kontakt med Jeppe Dam.
Sofie er ved at udarbejde undervisningsmateriale, en pp. præsentation på 1½time.

AD 4: Bestyrelsens rolle vs. FODTEX styregruppens v/Anna
Overordnede beslutninger skal stadig tages i bestyrelsen, samt alle dele der ikke er en del af FODTEX. Status
sker løbende gennem styregruppen, som Carina anvender til sparring.

AD 5: Kort status på økonomi v/Alain
Økonomi, alt ok 500.000 kr. på kontoen. Vi har brugt færre penge, da vi ikke har brugt penge på
opstartspakker, eller PR. Anna har købt tøj, til årets frivillig/spiller. Carina skal også have bestilt tøj med
tryk.

AD 6: Kort status på eliteudvalg herunder henvendelse fra TV2 Lorry
v/Anna
Der har ikke været træning siden oktober. Der er landholdsudtagelse d. 21 marts. Det bliver
udendørstræning i Hafniahallen.
Landsholdet bliver præsenteret for Hassen 40 år, som er den nye assisterende landstræner.
Karsten holder møde med en 18. årig gut fra Holland, vedrørende arbejde omkring landsholdet. Han er
motiveret, men vi ved ikke nok om ham endnu.
TV2 Lorry vil bringe en udsendelse, ”De ukendte danmarksmestre”. Her skal de bruge optagelser fra både
udendørs og indendørs spil. For os vil tiden være ideel når Camilla er tilbage til at kunne spille hvor Anna
samtidig kan spille. Hvis DM holdes udendørs kan vi evt. bruge optagelser derfra til breddedelen af

indslaget, så kan vi prikke folk og bruge dem til elitedelen. Der skal nok også laves interviews med ”folk fra
kontoret”.
Anna er ved at forhandle en Sponsoraftale med SPORT 24 for landsholdet. Det omfatter kun tøj, evt. sko.
Det indskrives i kontrakten, at vi have flere sponsorer

AD 7: Kort status på foreningsudvikling v/Anne
Vi har i gruppen snakket meget om, hvad giver mening at tage op på møderne med klubberne. Vi vil gerne
have klubber til at tænke over, hvor de gerne vil hen, og hvilke værdier der definerer dem. Rasmus fandt
gode værktøjer, som kan bruges. Alle i udvalget har fået en klub hver, som de skal holde FUS-samtale med
indenfor den næste 1½måned.
Carina pointerer, at nogle af foreningerne har meget at se til, så det må ikke blive for meget på en gang, det
skal koordineres. Kristian tager KFIF, Rasmus ØKSE, Anne SGIF.’
Anne og Carina snakker sammen om, hvorvidt Carina skal med på møderne, eller hvordan hun nemmest
inddrages i processen omkring FUS.

AD 8: Kort status på frivillighedsarbejde v/Morten
Svært at komme i gang, da opgaven er uklar. Morten sender sine tanker ud med et par spørgsmål. Vi tager
det som et temapunkt til næste møde.

AD 9: Præsentation af muligt samarbejde med Agenci Advertising til
beslutning v/Carina
Som Carina ser det, kan vi ikke komme økonomisk i klemme. De vil starte op over sommeren. Kontrakten
læses igennem af Anna og godkender på vegne af bestyrelsen, hvis alt ser ok ud.

AD 10: Oplæg til struktur for DM 2021 præsenteres til beslutning v/Anna
Inden der tages beslutning om afholdelse af DM udendørs, prøver vi at arrangere en ”opstartstræning”,
hvor SGIF & KFIF deltager. Det skal foregå på de nye udendørs fodtennisbaner i København. Carina
undersøger, hvornår vi kan bruge de nye baner til vores uofficiel indvielse.

AD 11: Drøftelse og beslutning om afslutning på LIGA og 1. division v/Anna
Sæsonen aflyses grundet COVID-19, og hold udefra tilbydes en gratis plads næste år. Carina sender mail ud
til alle interessenter.

AD 12: Drøftelse af inklusion af frivillig fundraisier v/Anna
Udgået

AD 13: Drøftelse af igangsættelse af kommende udvalg v/Anna
Der skal opstartes et turnerings- og stævneudvalg. Jesper udpeges fra bestyrelsen. Det opstartes i
samarbejde med Carina.

AD 14: Næste møde
Tilgår på mail

AD 15: Evt.
Intet.

Tak for et godt møde! :D

