
 

Repræsentantskabsmøde 2022 
Afholdt den 3. marts 2022 kl. 19.30 online 

Deltagere: KFIF, ØKSE, SGIF, FKF, Brødeskov IF, Tuse IF samt Anna A. Friberg, Camilla Friberg, Jesper Østrup 

Nielsen og Morten Dam Vestergaard 

 

1  Velkomst 

Anna bød alle velkommen til årets Generalforsamling.  

2 DM 2022 

Den nye struktur blev præsenteret:  

 
Danmarksmesterskaberne:  

• Arrangør: Fodtennis Danmark 
• Fast struktur 

• Altid 8 hold i hver kategori (Single, double og triple) 
• Altid 2 puljer med 4 hold i hver 
• Altid samme slutspil 
• Altid samme turneringsplan 

• Forhåbentlig bedre mulighed for mediedækning 
• Forhåbentlig bedre mulighed for sponsorer 

 
Sjællands- og Jyllandsmesterskaberne:  

• Arrangør: En klub fra området (med hjælp fra CF første to år) 
• Fleksibel struktur:  

• Alle kan deltage  
• Evt. på tid i gruppespil og fulde finalekampe 

• Lokale sponsorer og lokal mediedækning 
 
Pladsfordeling 2022:  

• Der gives fast 1 plads til henholdsvis  
Sjælland og Jylland 

• 1 wildcard fordeles af bestyrelsen 



 
 
i samarbejde med evt. landstrænere* 

• Placeringerne fra 1-5 ved seneste DM  
Fordeler tilsvarende pladser geografisk.  
*Kan fordeles ud fra geografisk udligning, skader/afbud eller  
Flot udvikling lokalt 
 

 
3 Repræsentantskabsmøde 

 

1. Konstatering af fremmødte 
6 ud af 11 klubber deltog ved mødet.  
KFIF: Silas Agerskov *, Camilla Alsing Hyllested * 
ØKSE Fodtennis: Sebastian Venables * 
SGIF Fodtennis: Jesper Østrup Nielsen * 
FKF Aalborg: Morten Petersen * 
Brødeskov IF: Laura Bo Bojesen * 
Tuse IF: Claus Olsen *, Carsten Thesbjerg * 
Derudover deltog følgende: Anna Alsing Friberg (formand), Morten Dam Vestergaard 
(næstformand), Anja Hønnerup Nielsen (kandidat til kasserer) samt Camilla Friberg 
(projektleder).  
 
*Har stemmeret 
 

2. Valg af dirigent og stemmetællere 
Silas Agerskov og Jesper Østrup Nielsen blev valg som stemmetællere, mens Camilla Friberg 
blev valgt som dirigent. 
 

3. Hovedbestyrelsens beretning til godkendelse 
2021 har på mange måder været et år med blandede følelser. Vi har til stor glæde startet vores 
store projekt FODTEX 2.0 med støtte fra Nordea-Fonden. Et 3-årigt projekt, som skal 
understøtte udviklingen af fodtennis i hele Danmark, med nye aktiviteter og klubber. Et 
projekt, som fra starten af året virkelig skabte lys for enden af 2020s corona-tunnel.  
Men kun lige havde vi nået at glæde os over den nye bevilling, og sætte de første planer i søen, 
før vi igen blev ramt af nedlukninger og restriktioner som følge af covid-19. Og desværre blev 
restriktionerne igen i 2021 overskyggende for mange af de ting, som vi ønskede at gøre. 
Gennem hele året har vi kun kunne træde små skridt frem ad gangen, og hele tiden skulle have 
en back-up plan, hvis endnu flere restriktioner ramte. Det har krævet stor dygtighed blandt 



 
vores ansatte og frivillige. Og med god træning fra 2020 har vi heldigvis også kunne sige at 
have haft mange af disse dygtige folk, som har formået at løse en så svær opgave.  
Det har været en sand fornøjelse at se og opleve den store opbakning, der har været rundt om 
i klubberne for at få tingene til at lykkes selv med corona pustende i nakken. Selv med så 
mange ukendte faktorer, som konstant har ændret sig i sidste øjeblik. Selvom det ikke altid har 
været lige nemt, og endda også til tider har været meget op ad bakke med aflysning på 
aflysning, så er der alligevel blevet budt ind med aktiviteter, så snart det har været muligt. 
Mange klubber bød ind med aktiviteter til Fodtennissportens Dag, og har løbende afviklet åbne 
træninger og lokale stævner. Samtidig har der været afviklet LIGA, fodtennisaktiviteter på 
fodboldskoler, træninger på tværs af klubber, landsholdstræninger og herunder også 
deltagelse ved både VM i september og Esther Jordi Trophy i november, og meget meget 
mere.  
I 2021 bød vi også velkommen til fire nye klubber – Frederiksværk, Brødeskov, Virring og 
Ryomgård, som alle har taget fodtennis til sig, og været med til at skabe aktiviteter rundt i 
landet. Dem glæder vi os til at kunne samarbejde meget mere med de kommende år.  
Jeg synes vi kan være stolte at hvad vi har nået med de rammer vi fik for året.  
Og med krydsede fingre kan vi nu sige, at det virker til at coronaen er ved at lægge sig, så vi 
forhåbentlig kan få lidt mere arbejdsro i 2022 til at gøre endnu flere af de ting vi brænder for.  
 

 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til 

godkendelse samt gennemgang af bestyrelsens budget for det kommende år. 
 
Ledelsespåtegnelse for regnskabet 2022: Året har været præget af mindre aktivitet grundet 
nedlukning og restriktioner som følge af covid-19. Yderligere har en stor del af de aktiviteter 
der har været afviklet ligget i forbindelse med projektet FODTEX 2.0, som har sit selvstændige 
projektregnskab. Det sagt, så har det været et år, hvor der fortsat har været arbejdet målrettet 
med at fastholde og fremme den udvikling Fodtennis Danmark har gennemgået de seneste år. 
Når der ikke har kunnet afvikles aktiviteter, har fokus i stedet været på at opbygge en 
organisation, som er klar til at fortsætte udviklingen.  



 

 

 
 
 
 
Budget:  
FODTEX 2.0 vil fortsat stå for mange af Fodtennis Danmarks både indtægter og udgifter i 2022, 
hvorfor der igen ses et minimalt budget, og med særligt fokus på elitearbejdet.  
  



 

 
 
 
 
 
 
 

5. Fastsættelse af kontingenter samt indskud for det kommende år 
 
Anna gennemgik kontingentsatserne som blev vedtaget ved det ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde den 25. juni 2019. 
 

 
 
Med den nye struktur for DM fra 2022 blev der fremlagt et forslag om at pålægge 
deltagerbetaling ved Sjællandsmesterskaberne (SM) og Jyllandsmesterskaberne (JM) med 
samme priser som DM.  
 
Desuden blev det aftalt, at bestyrelsen arbejder på et oplæg til næste år, som i højere grad 
imødekommer at klubberne kan deltage med mange singlespillere samt fritager betaling ved 
DM, så udelukkende kvalifikationsturneringerne (SM og JM) kræver betaling.   
 



 
6. Behandling af indkomne forslag 

Ingen forslag til behandling. Punktet blev derfor sprunget over. 
 

7. Fremlæggelse af Fodtennis Danmarks strategi og primære aktiviteter for den 
kommende periode til godkendelse. 

   
Fodtennis Danmarks vision 2025 blev gennemgået. Visionen vil blive gennemgået for 
eventuelle justeringer i bestyrelsen i foråret. 
 
Målet er at nå 50 klubber, 1.500 spillere samt 30 kommuner med faste aktiviteter 
(klubaktiviteter). Derudover er der opsat følgende mål for henholdsvis bredde, elite og 
uddannelse:  
Bredde:  
- Minimum 50 medlemsklubber 
- Etablering af flere ungdomshold (målrettet teenagere) 
- Strategi for rekruttering af flere medlemmer i eksisterende klubber. 
 
Elite:  
- Skabe en stabil spillertrup omkring juniorlandsholdet 
- Etablering af faste rammer for landsholdssamlinger 
- Arbejde fokuseret med udviklingsplaner for spillere såvel som trænere 
 
Uddannelse:  
- Udarbejdelse af materiale til basistræneruddannelsen 
- Uddanne 25 nye dommere og trænere.  
 
Primære aktiviteter i kommende periode:  
- 13. og 27. marts: Liga og division 
- 3. april: Venne- og familiestævne i Brødeskov Fodtennis 
- 8. april: Skolestævne i Aalborg 
- 11.-13. april: FodtennisCamp for unge 
- 24. april: Sjællandsmesterskaberne 
- 30. april: Jyllandsmesterskaberne 
- 21. maj: Danmarksmesterskaberne 
- 12. juni: Singlestævne med pengepræmier i Brødeskov Fodtennis 
- Uge 39: Fodtennissportens Dag 
 

8. Valg til hovedbestyrelsen, samt suppleant 
Følgende er på valg:  
Næstformand: Morten Dam Vestergaard genopstiller som eneste kandidat 
Kasserer: Anja Hønnerup Nielsen stiller op som eneste kandidat 
Suppleant: Roland Maradas genopstiller som eneste kandidat 
Der blev stemt blandt de stemmeberettigede og alle tre blev valgt til to år. 
 
Derudover har bestyrelsesmedlem, Anne Frederiksen, valgt at trække sig fra bestyrelsen. Ingen 
ønskede at overtage pladsen, hvorfor bestyrelsen arbejder videre med kun ét medlem.  



 
 
 

9. Valg af revisor, samt suppleant 
Revisor: Jan Brodersen (genopstiller) 
Suppleant: Morten Alsing Hyllested (genopstiller) 
 
Begge blev genvalgt til posterne.  
 

10. Eventuelt 
Ingen kommentarer 
 

4 Kåringer 

Årets Frivillig og Årets Spiller 2021 skal kåres. En afstemning på Facebook har nomineret 3 

kandidater i hver kategori, hvorefter bestyrelsen har afgjort, hvem der løb med priserne.  

 

Nominerede til Årets Frivillig 2021: 

- Ulrikke Franck Lehmann, KFIF Fodtennis 

- Laura Bo Bojesen, Brødeskov IF 

- Ciprian Ungureanu, ØKSE Fodtennis 

 

Nominerede til Årets Spiller 2021:  

- Roland Madaras , ØKSE Fodtennis 

- Henrik Alsing Friberg, SGIF Fodtennis 

- Ulrikke Franck Lehmann, KFIF Fodtennis 

 

Årets Frivillig 2021 blev Laura Bo Bojesen fra Brødeskov IF og Årets Spiller 2021 blev Ulrikke 

Franck Lehmann fra KFIF Fodtennis. Kæmpe tillykke til dem begge. Også stor ros til de øvrige 

nominerede, som alle har ydet en fantastisk indsats i årets løb. 

 

5 FODTEX 2.0 – Udviklingsprojekt 2021-2023 

Projektleder, Camilla Friberg, gav en præsentation af status på Fodtex-projektet.  

De overordnede mål for projektet: 



 

 

  

Aktiviteter der arbejdes på: 

• Familie- og skolekoncept udvikles 

• Samarbejde med Dansk Skoleidræt og Firmaidrætten 

• Udviklingsliga 

• Aktiviteter i hele landet 

• Åbne træninger: 200 kr. pr. måned til PR 

• Udviklingsligaen 

• Sommercamps 

• Opsøgende arbejde ift. nye klubber - Synlighed 

 

6 Eventuelt 

Intet at referere. 

 

  


