
 

Referat af bestyrelsesmøde 3-2022  
Afviklet: 12. april 2022 kl. 15.30 (Stenløse)  

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

Fraværende: Morten  

1 Velkommen til nyt bestyrelsesår herunder præsentationsrunde 

Anna bød velkommen til den nye bestyrelse. Særligt velkommen til Anja, som er ny kasserer i 

Fodtennis Danmark. Herefter præsenterede bestyrelsen sig for hinanden. 

 

2 Visioner og mål - præsentation og status  

Fodtennis Danmarks visioner og mål blev præsenteret, og status gennemgået.  

Fodtennis Danmarks vision for 2025 er, sammen med foreningerne, at udvikle dansk fodtennis i 
et ambitiøst og mangfoldigt idrætsfællesskab, der er åbent for alle og hvor leg og glæde fører til 
udvikling. Herunder at opnå:  

• 50 etablerede foreninger 
• 1.500 registrerede spillere 
• Faste fodtennisaktiviteter i 30 kommuner 

Målsætninger er, at:  

• Skabe en stabil spillertrup omkring juniorlandsholdet  
• Etablering af faste rammer for landsholdssamlinger 
• Arbejde fokuseret med udviklingsplaner for spillere såvel som trænere 
• Minimum 50 medlemsforeninger 
• Etablering af flere ungdomshold (målrettet teenagere) 
• Strategi for rekruttering af flere medlemmer i eksisterende foreninger 
• Udarbejdelse af materiale til basistræneruddannelsen 
• Uddanne 25 nye dommere og trænere 

Generelt er vi rigtig langt med målsætningerne, og forventningen er, at vi når I mål som ønsket 

med langt det meste. Vi var før corona rigtig godt i gang med at etablere et juniorlandshold. 

Desværre satte coronaen det på pause, og det arbejde er endnu ikke kommet rigtigt i gang igen. 

Det forventes at sættes i gang i 2022 i samarbejde med flere af de nye klubber. Rammerne 

omkring seniorlandsholdet er blevet mere og mere faste, og det nye trænerteam arbejder fortsat 

for at skabe mere struktur på organiseringen af landsholdet, herunder også arbejde målrettet 



 
med udviklingsplaner. Antallet af medlemsforeninger stiger løbende, og har stor fokus gennem 

FODTEX 2.0. Pt. har vi 12 medlemsforeninger. Flere af disse arbejder med særligt fokus på unge, 

og flere ungdomshold er således oprettet. Ligeledes gennem FODTEX 2.0, er der stor fokus på 

medlemsrekruttering i eksisterende foreninger, og forskellige strategier afprøves. For at 

understøtte foreningernes udvikling er der udarbejdet materiale til basistræneruddannelsen, og 

omtrent halvdelen af de ønskede dommere og trænere inden 2025 er allerede uddannet.  

3 
Mål for perioden  

Bestyrelsen opsatte følgende mål for dens arbejde frem mod næste repræsentantskabsmøde 

(2023): 

• Årshjulet for bestyrelsens møder skal afprøves og evalueres 

• Der skal udarbejdes en plan for hvordan Fodtennis Danmark skal opnå sin økonomi, 
særligt i perioden fra 2024 og frem, hvor FODTEX 2.0 er afsluttet 

• Fodtennis reglementet skal gennemgås og opdateres til en mere hensigtsmæssig udgave, 
som i højere grad er tilpasset danske rammer 

• Der skal lægges en plan for hvilke udvalg, der skal oprettes i 2022 og 2023, samt gøres 
det forberedende arbejde for at give en god start 

• Den nye struktur for DM afprøves i 2022 og skal evalueres med henblik på evt. 
justeringer til 2023 

• Det skal drøftes hvordan vi kan skabe en bedre frivilligkultur i Fodtennis Danmark og 
lægges en plan for hvordan vi når hertil 
  

4 Struktur på arbejdet 

Vi gennemgik Camillas udkast til årshjul for bestyrelsen, og blev enige om at følge den som 

overordnet ramme, med mulighed for at justere i løbet af året, således at vi fra 2023 har et 

årshjul, som er testet og kan bruges af bestyrelsen fremover.  

5 Værdier - gennemgang og fornyelse 

Punktet blev udskudt. 

6 Wildcard til DM 

Umiddelbart efter SM og JM er afsluttet tager bestyrelsen stilling til hvem der skal tildeles et 

wildcard til DM.  

7 Eventuelt 

Intet at berette 

 


