
 

Referat af bestyrelsesmøde 8-2022  
Afviklet: 12. december 2022 kl. 20.00 (online)  

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

Fraværende:  

1 Kort opsamling på VM  

Landsholdet var sidste uge i Alanya, Tyrkiet, og spille VM. 16 spillere, 1 træner, 1 dommer og 11 

tilskuere deltog i hvad der var den største danske trup til dato. Bl.a. var 6 juniordrenge og 2 U21-

spillere med for første gang.  

 

Resultatmæssigt klarede holdet det rigtig flot:  

Herrer single: 4. plads 

Herrer double: 4. plads 

Herrer triple: 4. plads 

Dame single: 4. plads 

Dame double: 2. plads 

Dame triple: 3. plads 

Senior mix double: 3. plads 

Senior mix triple: 4. plads 

U21 mix double: 3. plads 

U21 mix triple: 3. plads 

Junior single: 8. plads 

Junior double: 8. plads 

Junior triple: 8. plads 

 

Der arbejdes pt. på en struktur for juniorlandsholdstræning det kommende år, samt en styrkelse 

af seniorlandsholdets træner-team. 

 

2 Kort opsamling på Esther Jordi Trophy 

Det har været en fed oplevelse og en god historie for os. Vi har fået god omtale med bl.a. 4 

nyheder i lokale medier og flere gode posts fra Thomas Bach, Anders Vedel m.fl. 

Stævnet forløb godt, men dog med lidt udfordringer fra den internationale tekniske komitee ift. 

hvad vi kunne styre og ikke. Men det endte med et rigtig fint stævne, som har fået stor ros både 

nationalt og internationalt set.  

Det var en stor opgave, og selvom det gik godt, så bliver det nok ikke lige næste år vi arrangerer 

lignende stævne igen.  



 
Regnskab er afsluttet.  

3 Status på frivilligsamtaler 

Afventer. Fuldføres ultimo 2022. 

 

4 Drøftelse af tre tilbud om udviklingsforløb 

Vi har fået tre tilbud fra hhv. Klaus Frejo, SportHouse og Tommy Kristoffersen. Alle med god 

erfaring fra lignende arbejde, men til forskellige priser. Camilla har sendt tilbud til bestyrelsen.  

Enighed om at gå videre med Tommy Kristoffersen.  

Camilla tager dialogen med Tommy, og får sat gang i processen. Første skridt er, at Tommy 

kontakter bestyrelsesmedlemmerne individuelt på telefon til en snak. Hvis muligt sendes 

spørgsmål på forhånd.  

5 Nye bestyrelsesmedlemmer 

Vi har brug for et par nye bestyrelsesmedlemmer, som kan vælges ind ved Generalforsamling 

2023.  

- Camilla laver opslag på LinkedIn, som vi alle deler i vores netværk 
- Vi prikker potentielle medlemmer i klubberne 
- Vi sender opslag til klubberne for at sikre en åben proces 

 

5 Struktur for frivilligopgaver 

Camilla har været til flere konferencer og temamøder i efteråret med frivillighed som tema, og 

har fået en masse inputs. Hun giver en kort præsentation til videre tanker.  

- Frivillige er i dag meget mere interessebaseret og tapper ind i mindre opgaver, og er 
derefter videre. Vores udvalg følger ikke den udvikling. Skal vi tænke nyt? 

- Fællesskabet er svært at skabe på tværs af landet uden fast matrikel. Skal der være et 
fællesskab, eller skal de frivillige ”bare” motiveres af opgaven? Eller kan vi knække koden 
og skabe et fællesskab? 

- Titlerne har en betydning. Skal det hedde kasserer, formand, udvalg og bestyrelse? Eller 
kan vi finde noget mere moderne? 

 

Vi tager tankerne med i processen med Tommy Kristoffersen. 

6 Repræsentantskabsmøde 2023 

Repræsentantskabsmøde afvikles den 25. februar 2023 i forbindelse med LIGA Øst. Sluttid senest 

kl. 20.00. 



 
Camilla begynder at forberede invitation og indhold.  

6 Evt. 

Næste møde afholdes:  Mandag den 23. januar kl. 20.00 (online) 

 


