
Referat af bestyrelsesmøde 4-2021 
10. maj 2021 kl. 17.30 (Søsum) 

 

Deltagere: Jesper, Anna, Anne og Morten 

Fraværende: Alain 

Referent: Anna 

 
 

Dagsorden: 
1. Møde med DBU v/Anna 

2. Ny kasserer v/Anna 

3. Kommende aktiviteter v/Anna 

4. Turnerings- og stævneudvalg  

5. Frivillighedsudvalg  

6. Opgavebeskrivelser 

7. Næste møde 

8. Evt. 

 

AD 1: Møde med DBU v/Anna  
Møde med DBU planlagt til 20. maj 2021. Anna og Camilla deltager, og laver på forhånd en liste med 

muligheder og udfordringer ved et samarbejde (sendes til bestyrelsen til kommentering).    

AD 2: Ny kasserer v/Anna 
Alain har fået nyt arbejde, og kan ikke længere varetage bestyrelsesposten. Pernille Drøgemüller ønsker at 

overtage posten. Der indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 27. maj kl. 19.30-

20.00 med henblik på at vælge en ny kasserer. Mødet afholdes digitalt.  

AD 3: Kommende aktiviteter v/Anna 
Et familiestævne den 30. maj er i planlægningsfasen. Planlægningen er sket lidt sent pga. corona, men der 

ses fortsat på muligheden for at afvikles stævnet. Øvrige aktiviteter ses i aktivitetskalenderen på 

hjemmesiden.  

Det aftales, at DM 2021 planlægges i efteråret 2021, da det ikke har været muligt i foråret pga. corona. DM 

placeres, så det passer i sammenhæng med den øvrige aktivitetskalender.  



AD 4: Turnerings- og stævneudvalg  
Arbejdet med etablering af et turnerings- og stævneudvalg udskydes til forår/sommer 2023. Indtil da står 

hhv. Carina og Camilla for den primære planlægning af hovedstævnerne samt opfordrer de enkelte 

foreninger til at afvikle mere lokale stævner.  

Hovedstævnerne er:  

- DM 

- Liga / 1. division 

- Familiestævner i maj og december 

- Fodtennissportens Dag 

Forud for etableringen af et udvalg skal der udarbejdes drejebøger med opgavebeskrivelser af de enkelte 

turneringer/stævner. 

AD 5: Frivillighedsudvalg  
Morten og Jesper tager tovhold på et nyt frivillighedsudvalg. De primære opgaver for udvalget er at 

rekruttere og fastholde frivillige.  

I maj/juni udarbejdes et frivilligkartotek med overblik over de frivillige og hvilke opgaver de hver især 

ønsker at påtage sig. Morten og Jesper (og evt. Carina) ringer rundt til hver enkelt for at få skemaet udfyldt. 

Hver frivillige udfylder en frivilligkontrakt.  

Udvalget planlægger et socialt sommerarrangement for de frivillige.  

AD 6: Opgavebeskrivelser 
Udskudt til næste kvartalsmøde. 

AD 7: Næste møde  
Næste møde afholdes digitalt den tirsdag den 8. juni 2021 kl. 19.30.  

AD 8: Evt. 
Intet. 


