
 

Referat af bestyrelsesmøde 4-2022  
Afviklet: 23. maj 2022 kl. 19.00 (online)  

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

Fraværende:  

1 Aktivitetskalender 

Camilla har sendt en forespørgsel ud til klubberne om hvornår de ønsker at afholde LIGA-dage og 

lokale stævner. Når alle svar er indkommet samles de i et aktivitetsoverblik for efteråret, 

sammen med træningslejr, Fodtennissportens Dag og Julebanko, og sendes ud til klubberne.  

 

Efter FODTEX 2.0’s afslutning er det i højere grad vigtigt at bestyrelsen godkender 

aktivitetskalenderen, for at sikre, at der er frivillige kræfter til at løfte aktiviteterne. Under 

projektperioden har Camilla ansvar for dette.  

 

2 Økonomiplan 

Der er to dele i økonomiplanen – dels de midler vi skal skaffe i FODTEX 2.0, dvs. 200.000,00 kr. 

årligt, og dels de 10 % af bevillingen, som vi først får udbetalt efter regnskabsaflæggelse og 

derfor skal have som egne midler i den afsluttende fase af projektet.  

Første del har Camilla ansvar for, og inddrager bestyrelsen ved behov.  

Anden del har bestyrelsen ansvar for, og inddrager Camilla ved behov. Forslag til dette blev 

drøftet, og nedenstående besluttet for 2022:  

- Vi giver den en skalle den næste uge for at skaffe frivillige til Roskilde Festival (Alle 
spørger i eget netværk) 

- Morten undersøger om vi kan få nogle frivilligvagter ved koncerter og mindre festivaller, 
fx Grøn koncert, 90’er fest el.lign. 

- Camilla står for at arrangere julebanko 
- Anna og Jesper arrangerer en sommerfest for medlemmer, hvor vi kan tjene penge på 

mad og bar 
- Anna og Camilla søger fondsmidler til et andet projekt, som kan give nogle frimidler i 

overgangsperioden. 
 

3 LIGA / division 

Første opgave i udviklingsligaen 2022 var at komme med gode inputs til at forbedre LIGA og 

divisionen. Disse inputs blev læst op.  

 



 
Bestyrelsen drøftede inputs og besluttede følgende:  

- Arrangere dialog- og planlægningsmøde med deltagere (Camilla indkalder) 

- Opdele i LIGA-øst og LIGA-vest 

- Aflyse 1. division 

- Spilledagene fordeles ud i klubberne 

- Depositum for udefrakommende hold på 400,00 kr.  

- Bøder hæves til 400,00 kr. for for sent afbud og 1.000,00 kr. for at trække sig ud af 

turneringen 

- Holde aftenmøde for alle tilmeldte hold før opstart med gennemgang af 

turneringsstrukturen 

- Der skal arbejdes på at finde en sponsor for LIGA-vest 

 

 

4 Evt. 

 


