
 

Referat af bestyrelsesmøde 1-2023  
Afviklet: 23. januar 2023 kl. 20.00 (online)  

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

Fraværende: Jesper 

1 Nye bestyrelsesmedlemmer 

Efter søgning har fire mulige kommende bestyrelsesmedlemmer meldt tilbage med interesse for 

at indgå i bestyrelsen. 

 

2 Udviklingsproces med Tommy Kristoffersen 

Vi har udviklingsdag med Tommy på lørdag. Der er lagt op til en spændende proces, hvor vi skal 

arbejde med en kommende struktur for Fodtennis Danmark, særligt efter projektet.  

3 Struktur for DM junior og DM senior-mix 2023 

Vurderingen er, at der hverken er brug for kvalifikation (JM/SM) til DM i junior eller senior-mix. 

Der planlægges således et DM med åben tilmelding i de to kategorier. Junior-kategorien 

fastholdes til U15, mens ældre spiller i seniorkategorien.  

 

Deltagerprisen skal justeres for at kunne følge med udgifterne. Forslaget er, at medlemmer af 

Fodtennis Danmark betaler halv pris i forhold til spillere udefra. Efter tilmelding i første kategori 

falder prisen dog for ikke-medlemmer til medlemspris.  

 

Det blev drøftet sidste år, om det skulle være gratis at deltage i DM, når man er kvalificeret til 

det, men så måske dyrere til SM/JM. Camilla laver to modeller, som præsenteres og én besluttes 

på repræsentantskabsmøde.  

 

4 Sponsorstrategi 

Camilla præsenterer første udkast til sponsorstrategi: 

- Rabat-sponsorat (vores medlemmer får rabat ved køb i en virksomhed, mens vi få en del 
af rabatten) 

- Materiale-sponsorat (vi får sponsoreret materialer fra en virksomhed) 
- Reklame-sponsorat (vi spiller i tøj fra et særligt brand, som så omvendt reklamerer for 

sporten) 
- Praktikant gennem virksomhed 
- Mikrosponsor 
- Hovedsponsor for landsholdet 



 
5 Status på FODTEX 2.0 

Økonomi: Vi mangler at pt. 100.000 i indtjening. Vi har dog brug for at have en ekstra indtjening, 

da de seneste 10 % først udbetales efter projektets afslutning. Når årsregnskabet 2022 er lagt, 

lægger vi en plan for hvordan vi skaffer de sidste 10 %.  

Status på mål:  

Klubber – mål 45, status 21 (forventes ikke at nå i mål pga. corona) 

Medlemmer – mål 850, status 142 (forventes ikke at nå i mål pga. corona) 

Aktiviteter – mål 360, status 175 (forventes at nå i mål) 

Engagerede – mål 15.000, status 7.291 (forventes at nå i mål) 

 

5 Program for Repræsentantskabsmøde 2023 

Program godkendt. I temadrøftelsen vil inddrages scenarier for DM/JM/SM-betaling samt 

opfordring til at holde flere møder.  

6 Opfølgning på samtaler med frivillige 

Der er holdt telefonmøde med Brian, Nikolaj og Laura. Jesper holder møde med Ali, Frederik og 

Morten. Anja holder møde med Henrik.  

De møder der er holdt, har været meget positive. 

6 Evt. 

Præsenteret idé om Fodtennis-galla 2023 som afslutning af projektet.  

Ikke flere møder før repræsentantskabsmøde. Ny bestyrelse aftaler næste møde. 

 


