
Referat af bestyrelsesmøde 5-2021 
8. juni 2021 kl. 19.30 (teams) 

 

Deltagere: Jesper, Anna, Anne og Pernille 

Fraværende: Morten 

Referent: Anna 

 
 

Dagsorden: 
1. Velkommen til Pernille v/Anna 

 

2. Godkendelse af datoer for DM v/Anna 

 

3. Status på frivillighedsudvalg v/Morten og Jesper 

 

4. Status på foreningsudviklingsudvalg v/Anne 

 

5. Status på eliteudvalg v/Anna 

 

6. Møde med DBU v/Anna  

 

7. Dato for næste møder (statusmøde i august og kvartalsmøde i september 

 

8. Evt.  

 

AD 1: Velkommen til Pernille v/Anna  
Velkommen til Pernille, der enstemmigt blev valgt på ekstraordinært repræsentantskabsmøde som ny 

kasserer i Fodtennis Danmark. Der arbejdes pt. på overdragelse af kontoadgang, så Pernille kan overtage 

kassereropgaverne fra Alain. Alain inviteres til at deltage på bestyrelsens næste kvartalsmøde for at tage en 

god afsked.  

AD 2: Godkendelse af datoer for DM v/Anna 
Det blev aftalt, at DM 2021 afholdes indendørs i Hafniahallen den 18. september (double) og 2. oktober 

(single og triple).  

AD 3: Status på frivillighedsudvalg v/Jesper 
Siden sidste møde er der arbejdet videre med bruttolisten af frivillige, som skal kontaktes, samt indhentet 

kontaktoplysninger. Morten har haft et koordinerende møde med Carina. Næste step er, at Morten og 

Jesper begynder at ringe rundt til de frivillige for at snakke nærmere om interesser og muligheder for den 

enkelte.   



AD 4: Status på foreningsudviklingsudvalg v/Anne 
Har ikke mødtes siden sidst. Aftalen er, at Rasmus vil kontakte SGIF med henblik på at få første FUS 

samtale. Anne følger op på denne.  

AD 5: Status på eliteudvalg v/Anna  
Hassan har opsagt aftalen som ass. landsholdstræner af private årsager, og der skal derfor søges en ny. 

Anna slår stillingen op i september. Indtil da forestås træningen af Karsten i tæt sparring med Anna.  

Landsholdsudtagelsen er pga. corona udskudt fra februar til maj/juni, hvor tre træninger samlet vil danne 

grundlag for Karstens udtagelse af bruttotruppen 2021. Sidste træning af de tre er 13. juni, hvorefter 

spillerne vil få besked.  

FIFTA har endnu ikke meldt noget ud omkring EM2021. Anna rykker for udmelding til august.  

AD 5: Møde med DBU  
Camilla og Anna var den 20. maj til møde med Bent Clausen (næstformand i DBU) og Kenneth Grønlund 

Rasmussen (projektchef i DBU) omkring mulighederne for et fremtidigt samarbejde. Der var generelt en 

interesse for samarbejde blandt begge parter, og forskellige forskal var oppe at vende. Især ser DBU et 

potentiale i at afprøve fodtennis i ungdomsårene, hvor mange medlemmer frafalder. I første omgang vil 

DBU undersøge om en enkelt lokalunion vil indgå i et forsøg, og herunder udpege et antal klubber, som er 

parate rent organisatorisk til at gå ind i et projekt. Der følges op på aftale om et nyt møde på den anden 

side af sommerferien.  

AD 5: Næste møde  
Næste møde afholdes digitalt tirsdag den 10. august 2021 kl. 19.30.  

AD 8: Evt. 
Intet. 


