
Referat af bestyrelsesmøde 3-2021 
29. april 2021 kl. 19.30 (online) 

 

Deltagere: Jesper, Anna (formand), Alain, Anne og Morten 

Fraværende: Ingen 

Referent: Anna 

 
 

Dagsorden: 
1. Velkomst og tillykke til Jesper v/Anna 

2. Kort status på økonomi v/Alain 

3. Kort status på eliteudvalg v/Anna 

4. Kort status på foreningsudvikling v/Anne 

5. Kort status på frivillighedsarbejde v/Morten 

6. Kort status på turnerings- og stævneudvalg v/Jesper 

7. Stævne på Bavnehøj Skole v/Anna  

8. Sponsorer 2020/2021 v/Anna 

9. Møde med DBU v/Anna 

10. Næste møde 

11. Evt. 

 

AD 1: Velkomst og tillykke til Jesper v/Anna  
Anna bød velkommen og bestyrelsen ønskede Jesper tillykke med hans lille datter Emilie.    

AD 2: Kort status på økonomi v/Alain  
Økonomi ser fin ud. Vi har brugt mindre end forventet.  

AD 3: Kort status på eliteudvalg v/Anna 
Eliteudvalget ser frem til den planlagte åbning den 6. maj, og håber at fodtennis kan rykke indendørs 

derefter. Landsholdstræninger er planlagt i Hafniahallen den 9. maj og 23. maj. Vi afventer fortsat svar fra 

TV2 Lorry ang. evt. optagelse. 



AD 4: Kort status på foreningsudvikling v/Anne 
Carina og Rasmus tager til Idrætsmødet i Aalborg i starten af juni, og skal bl.a. præsentere FUS-samtalerne. 

ØKSE ønsker ikke at deltage i en FUS-samtale. Næste klubber er KFIF og SGIF. Næste udvalgsmøde i maj.  

AD 5: Kort status på frivillighedsarbejde v/Morten 
Morten har haft møde med Carina, hvor der er blevet brainstormet på hvad vi kan gøre – både 

frivillighedspleje og frivillighedsrekruttering.  

- Nye frivillige har introduktionsmøde med Morten, hvor der fortælles om Fodtennis Danmark samt 

forventningsafstemning ift. tid/lyst til opgaver mv. Der udarbejdes en frivilligkontrakt. Formålet er 

at skabe kommitment til både Fodtennis Danmark og opgaver 

- Årlig frivilligdag (beretning fra formanden om hvad der rør sig i Fodtennis Danmark, fagligt oplæg 

samt gruppearbejde om det at være frivillig – hvad er fedt, mindre fedt, planlægge sociale 

arrangementer, afsluttende med socialt arrangement) 

- Faste sociale arrangementer – sommerfest, julefrokost etc. 

- Løbende sociale arrangementer – sports- eller kulturarrangementer, julebanko etc.  

- Tilbud om udtalelse efter afsluttet frivillighed 

AD 6: Kort status på turnerings- og stævneudvalg v/Jesper 
Jesper har været i dialog med Carina omkring opstart. Vi skal definere opgaven i det – Hvor meget skal 

indgå udover DM og Liga? På næste møde drøftes planen for udvalgets fremtid.  

AD 7: Stævne på Bavnehøj Skole v/Anna 
Drøftelse af om vi skal holde fast i planerne om et udendørs stævne på de nye fodtennisbaner på Bavnehøj 

Skole. Kommunen oplyser, at der som udgangspunkt hverken er toilet- eller omklædningsfaciliteter. 

Desuden er området meget lille i forhold til mulighederne for at holde tilpas afstand til hinanden. Enighed 

om at droppe planerne om et stævne på Bavnehøj Skole den 12. juni. Anne går videre til KFIF med en ide o 

at afvikle nogle træninger på banerne for at afprøve de nye faciliteter.  

AD 8: Sponsorer 2020/2021 v/Anna  
Klubmodul og PulsKoncept var sponsorer for hhv. 1. division og LIGA 2020/2021, der som bekendt blev 

aflyst. For at give sponsorerne en god oplevelse og den ønskede reklame, tilbydes de gratis at blive 

sponsorer for kommende sæson. 

AD 9: Møde med DBU v/Anna 
Orientering om, at Anna og Camilla er blevet inviteret til møde med DBUs hovedorganisation for at drøfte 

muligt kommende samarbejde.  

AD 10: Næste møde v/Anna 
Næste møde bliver fysisk mandag den 10. maj 2021 kl. 18.00.  

AD 11: Evt. 
Intet. 


