
 

Referat af bestyrelsesmøde 1-2022  
Afviklet: 13. januar 2022 kl. 19.30 (online)  

Deltagere: Brian, Jesper, Anna (referent) og Camilla  

Fraværende: Anne, Pernille og Morten  

1 Oplæg fra kommunikationsudvalget 

Fokus er flyttet fra at producere historier til sociale medier til at kigge mere i dybden på vores 

visuelle udtryk. Dette skyldes udvalgets sammensætning. Øvrige kommunikationsopgaver lægger 

hos projektlederen for FODTEX 2.0 

Kommunikationsudvalget præsenterede en designmanual, som fremadrettet skal give et fælles 

udtryk i vores kommunikation. Bestyrelsen godkendte udkastet og der arbejdes dermed videre 

med manualen, som herefter vil blive implementeret.  

 

2 Status på FODTEX 2.0 

Grundet covid-19 og manglende projektleder i 3 måneder, er vi noget bagud i forhold til de 

fastsatte mål. Dette har Anna og Camilla dialog med nordea-fonden omkring. Camilla er dog 

tilbage fra barsel og i gang med at danne sig et overblik.  

Det har været en god start i 2022, hvor mange nye aktiviteter er sat i kalenderen, nu samarbejder 

er kommet i gang, og samtidig er der dialog med nye potentielle foreninger. Desværre har vi også 

mistet enkelte foreninger, som simpelthen ikke har kunne fastholde engagementet gennem 

covid-19.  

3 Repræsentantskabsmøde 2022 

Repræsentantskabsmødet 2022 afvikles torsdag den 3. marts kl. 19.00 i et online-format grundet 

covid-19. 

Invitation sendes ud til klubberne inkl. bilag til indstilling til årets frivillig og årets spiller, 

indstilling til bestyrelsesposter samt forslag til dagsordenspunkter. Alle indstillinger lægges på 

Facebook, og de tre med flest stemmer nomineres til bestyrelsen, som udpeger årets frivillig og 

årets spiller. Kåringerne offentliggøres på repræsentantskabsmødet.  

4 Danmarksmesterskaberne 2022 



 
Camilla præsenterede oplæg til DM 2022 udarbejdet ud fra drøftelser på seneste 

bestyrelsesmøde. Vi drøftede og ændrede enkelte punkter:  

- Seedningen til puljer laves som internationalt. Nærmere beskrevet i oplæg 

- Junior-kategorierne samles i første omgang til en kategori 12-15 år 

- Hvis der stiller færre op i en kategori til SM/JM end der er pladser, der tildeles kategorien 
til DM, spilles kvalifikationen ikke 

- Man må gerne spille DM for et hold uden at have deltaget i SM/JM, men man skal stå på 
holdkortet som udskifter ved SM/JM – man kan altså ikke spille for to forskellige hold til 
hhv. SM/JM og DM 

- Klubberne orienteres kort om den nys struktur på mail, og mere detaljeret ved 
repræsentantskabsmødet 

 

5 Eventuelt 

Intet at berette 

 


