
 

Referat af bestyrelsesmøde 5-2022  
Afviklet: 30. juni 2022 kl. 20.30 (online)  

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

Fraværende: Jesper 

1 LIGA og 1. division 

Camilla fortæller om ny struktur for LIGA og 1. division 2022/2023. 

LIGA og 1. division samles til en fælles liga. Én kampbestår fremover af 2 x singlekampe, 2 x 

doublekampe og 1 x triplekamp. Hvert hold skal derfor stille med min. 4 spillere.  

Bøden for for sent afbud øges til 600,00 kr. (fra 200,00 kr.) 

Hold udefra betaler 600,00 kr. for deltagelse som vanligt, men skal derudover (som noget nyt) 

betale 1.200,00 kr. i depositum for evt. bøder undervejs. Får de en bør kan de først spille med 

videre, når nyt depositum er indbetalt.  

For at skabe mere prestige gøres følgende tiltag:  

- Kampene flyttes ud lokalt, så det bliver nemmere at tiltrække tilskuere 

- Der er blevet bestilt VEO-kameraer med liveudsendelse (bruges i første omgang kun på 

Sjælland) 

- Medaljer frem for statuetter 

- Afstemning om rundens spiller – t-shirt uddeles  

- Krav om ens shorts og t-shirts på holdene 

- Dommere har dommertrøjer på 

- Fokus på at holdene bruger kampråb mv.  

 

2 Netværksmøde 

Vi arbejder på et fysisk netværksmøde ØST og fysisk netværksmøde VEST i efteråret. Camilla 

planlægger. Morten vil gerne være med til at facilitere og holde oplæg på dagen om hvordan 

man kan bruge kommunen. Vi har 34.500,00 kr. til netværksmøder, som kunne bruges på 

forplejning, transport og materialer. 

- Netværksmøde ØST lørdag den 8. oktober i Valby 
- Netværksmøde VEST lørdag den 10. september i Aarhus 

 

Camilla undersøger om ØKSE kunne få noget ud af et kaffemøde med Anja om økonomi i 

forbindelse med mødet.  

 



 
Temaer:  

- Kommunen; hvad er kommunen for en størrelse og hvordan kan den bruges?  
- Rekruttering af frivillige og medlemmer bl.a. med udgangspunkt i vores frivillighedshæfte 

 

Facilitatorer:  

- Camilla undersøger om Rasmus Friislund kunne være facilitator i VEST 
- Morten er facilitator i ØST 

 

3 Opfølgning på sidste møde 

- Sommerfest afholdes i forlængelse af liga den 17. september i Ganløse 

- Morten undersøger muligheder og rammer for at blive frivillig ved kortere 

arrangementer 

 

4 Evt. 

 


