
 

Repræsentantskabsmøde 2022 
Afholdt den 25. februar 2023 kl. 17.00 fysisk/online 

 
Deltagere: KFIF (Silas Agerskov og Nikolaj Hansen), SGIF (Camilla Østrup Friberg), BIF 
(Jonas Andersen, Laura Bo Bojesen, Lene Gramgaard og Maja Gramgaard), FKF (Morten 
Petersen og Benjamin Johansen) samt Anna A. Friberg og Anja Hønnerup 

 

1  Velkomst 

Anna bød alle velkommen til årets Generalforsamling.  

2 Bestyrelsesproces 

Fodtennis Danmarks (FD) bestyrelse har opstartet en bestyrelsesproces, så vi på 
organisationsniveau og bestyrelsesniveau kan følge med udviklingen og dermed 
kunne tage vare på flere medlemmer og en større interesse.  
Fokuspunkter fra workshop: 

• Drømmerejsen (digitalisering, udbredelse, fundraising, flere ildsjæle og større 
engagement 

• Bestyrelsesarbejde og -roller 
• Struktur 
• Samarbejde på tværs - Klynger 

 
 

3 Klyngeinddeling 

Bestyrelsen kigger på muligheder for at inddele klubberne i klynger af 3-5 klubber. 

Baggrunden for dette er: 

• Sikre at små klubber har bedre overlevelsesmuligheder 

• Flere og mere fleksible tilbud til klubbernes medlemmer 

• Sikre god modtagelse af nye klubber efter projektet 

• Arbejde strategisk i forhold til geografi og opstart af klubber 

• Styrke sammenholdet mellem lokale klubber 

• Mere sparring på tværs af klubber 



 
Samarbejdet skal øge muligheden for at samarbejde på tværs, både i forhold til 

træning, stævner mv. Det skal bidrage til at få nye klubber i gang samt øge dialog og 

sparring mellem klubberne. Det forventes at klubberne holder 2 årlige klyngemøder til 

at planlægge det. 

Planen er, at starte med en testklynge i foråret og så starte øvrige klynger op efter 

sommerferien.  

Med denne model vil man fjerne ranglisten.  

En klub kan hver gang tilmelde så mange hold, man har lyst til, og på denne måde 

gøres turneringen mere fleksibel.  

 

4 Forslag til ændret turneringsstruktur 

Der blev præsenteret et forslag i forhold til at tage single ud af turneringen og gøre til 

en selvstændig turnering. Dette vil give flere kampdage, give flere spillere mulighed 

for at spille single, og så vil turneringen i højere grad minde om lignende idrætsgrene 

i forhold til holdturnering.  

Tiltaget skal gøre det muligt at kunne tilmelde sig flere eller færre hold hver gang. 

5 Rekrutteringens år 

Camilla fortalte om fokus for 2023, hvor vi skal prioritere rekruttering af medlemmer. 
Dette skyldes blandt andet at: 

- Vi skal gøre klubberne så store som muligt, for at klubberne ikke lukker ned  
- Vi vil gerne op på 20 medlemmer for at skabe noget sikkerhed og stabilitet  
- De stærke klubber skal også tage ansvar og være med til at brede fodtennis 

ud og få startet flere målgrupper op  
- Vi skal have flere klubber der tager initiativ og laver klubstævner – det vil FD 

gerne hjælpe med   
- Der er mange der ved, at man ikke kan spille fodtennis  

 

6 Repræsentantskabsmøde 

1. Konstatering af fremmødte 
4 ud af 17 klubber deltog ved mødet.  
KFIF: Silas Agerskov *, Nikolaj Hansen * 



 
SGIF Fodtennis: Camilla Østrup Friberg* 
FKF Aalborg: Morten Petersen *, Benjamin Johansen * 
Brødeskov IF: Laura Bo Bojesen *, Jonas Andersen*, Lene Gramgaard, Maja 
Gramgaard 
Derudover deltog følgende: Anna Alsing Friberg (formand),) samt Anja Hønnerup 
Nielsen (kasserer).  
 
*Har stemmeret 
 

2. Valg af dirigent og stemmetællere 
Nikolaj Hansen og Laura Bo Bojesen blev valg som stemmetællere, mens Camilla 
Østrup Friberg blev valgt som dirigent. 
 

3. Hovedbestyrelsens beretning til godkendelse 
Jeg vil begynde med at takke for opbakningen og jeres store engagement i det 
forløbne år. Det var et år, hvor vi skulle i gang ovenpå corona-nedlukninger og 
tilbagegang i både klub- og medlemstal. På trods af, at vi startede året ud efter en 
tilbagegang, så lykkedes det at afvikle 175 events og engagere hele 7.300 personer i 
fodtennisaktiviteter. Det er noget, vi kan være stolte af.  
I løbet af 2022 har vi kunne byde 7 klubber velkommen: Fremad Valby, B1990, IF 
Hjorten, Herning Fremad, NIK Fodtennis, SIF Assentoft og Fodvolley Stavtrup. Disse 
klubber er ved at etablere sig i fodtennisforbundet, og vi har fortsat en vigtig opgave i 
at hjælpe dem godt i gang.  
Der har været god aktivitet rundt i klubberne. Særligt vil jeg fremhæve Brødeskov, 
som har afviklet Danmarks første pengestævne og FKF Fodtennis som gennem hele 
året har afviklet et hav af åbne træninger og mindre stævner. Det er afgørende for 
udviklingen af vores lille sport og aktivitetsudbuddet for vores medlemmer, at I 
klubber har lysten og modet til at sætte stævner i søen, og det er dejligt at se, at 
mange af jer har grebet den bold.  
Nationalt har vi også haft nogle tiltag. Vi har afviklet Sjællandsmesterskaberne og 
Jyllandsmesterskaberne forud for Danmarksmesterskaberne, vi har startet ligaen 
fordelt på øst og vest, ligesom vi har afviklet fodtennisskoler for første gang.  
Det skal dog ikke være nogen hemmelighed, at en af vores store udfordringer stadig 
er synliggørelsen af fodtennis. Vi har dog gennem 2022 haft nogle vigtige 
samarbejder, som har fået sporten bredt. Det gælder både samarbejdet med Brizze, 
vores besøg hos FCK og adskillige avisartikler. 
På den internationale bane har vi også skabt store resultater i årets løb, hvor vi både 
har afviklet det første internationale stævne i Danmark, Esther Jordi Trophy. Det var 
en stor og omfangsrig opgave, men også en vigtig måde at vise Danmark frem på 
verdenskortet, og ikke mindst fodtennis frem i idrætsdanmark, hvor vi blandt andet 
havde fint besøg fra DIF. På det sportslige plan leverede de danske spillere også et 
højt niveau ved stævnet.  



 
Kun få uger senere drog landsholdet til VM. Det blev den største trup nogensinde 
med 16 spillere udtaget fra intet mindre end 6 klubber fra hele landet. Resultaterne 
afspejlede også den flotte udvikling, Fodtennis Danmark befinder sig i. Vi kunne stolte 
rejse hjem med en sølvmedalje i damedouble og fire bronzemedaljer i U21-mix 
double og triple samt seniormix double og dametriple.  
2022 har været et år, vi med stolthed kan kigge tilbage på. Og jeg tror, vi alle er klar til 
at se frem til 2023, der bliver Rekrutteringens år. Det er det sidste år af projektet 
Fodtex 2.0 og både forbund og klubber har dermed en stor, men også spændende, 
opgave i at sikre den forsatte forankring af fodtennis både lokalt og nationalt. 
Vi glæder os til at se, hvad det kommende år bringer. Vi har allerede mange 
spændende tiltag på tegnebrættet.  
Tak for jeres støtte, jeres engagement og ikke mindst jeres lyst til at indgå i 
fællesskabet sammen. Det er en af de styrker vi har i fodtennissporten, og som kan 
føre sporten rigtig langt.  
 
 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for det sidst afsluttede regnskabsår til 
godkendelse samt gennemgang af bestyrelsens budget for det kommende 
år. 

 
Regnskabet i 2022 bærer præg af et år med meget aktivitet. Dette kan blandt andet 
ses på salg fra webshoppen, som er steget fra 1.920 kr. i 2021 til 8.198 kr. i 2022.  
Mange indtægter og udgifter ligger stadig i projektet, i løbet af 2022 har der alligevel 
været to slutrunder samt det internationale stævne Esther Jordi Trophy, som vi 
afviklede i Danmark i 2022. Derfor et både indtægter og udgifter steget forholdsvis 
meget sammenlignet med 2021.  



 

 
 
Regnskabet blev godkendt af alle med forbehold for eventuelle ændringer efter 
revision. Det reviderede regnskab sendes til klubberne. 
 
Budget:  
FODTEX 2.0 vil fortsat stå for mange af Fodtennis Danmarks både indtægter og 
udgifter i 2023, hvorfor der igen ses et minimalt budget, og med særligt fokus på 
elitearbejdet.  
  

 
 
 
 

5. Fastsættelse af kontingenter samt indskud for det kommende år 
 

Budget 2023

Indtægter Udgifter

Kontingent og licens 7.300,00 kr.       FIFTA kontingent 1.500,00 kr.       

Webshop 4.000,00 kr.       Landsholdet 30.000,00 kr.     

EM 2023 48.000,00 kr.     EM 2023 93.500,00 kr.     

GymBold 52.320,00 kr.     GymBold 51.000,00 kr.     

Sponsorater 60.000,00 kr.     

Øvrige indtægter 5.000,00 kr.       

Indtægter i alt 176.620,00 kr.  Udgifter i alt 176.000,00 kr.  

Resultat 620,00 kr.           



 
Anna gennemgik kontingentsatserne som blev vedtaget ved det ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde den 25. juni 2019. 

 
Der blev lagt op til nedenstående model med få prisjusteringer. Dette blev 
enstemmigt  
vedtaget.  
 

 
Det blev ligeledes drøftet, at bestyrelsen skal ændre prisstrukturen til SM/JM/DM, så 
man betaler mere for deltagelse i SM/JM, men at det så er gratis at deltage til DM. 
Dette drøftes videre i bestyrelsen.  
I forhold til den nye struktur for turneringen vil der også være prisændringer der. 
Dette arbejder bestyrelsen videre med ud fra dialogen med klubberne.  
 
Kontingentsatserne blev godkendt af alle. 
 

6. Behandling af indkomne forslag 
Ingen forslag til behandling. Punktet blev derfor sprunget over. 
 

7. Fremlæggelse af Fodtennis Danmarks strategi og primære aktiviteter for den 
kommende periode til godkendelse. 

   
Fodtennis Danmarks vision 2025 blev gennemgået. Visionen vil blive gennemgået for 
eventuelle justeringer i bestyrelsen i foråret. 
 
Målet er at nå 50 klubber, 1.500 spillere samt 30 kommuner med faste aktiviteter 
(klubaktiviteter). Derudover er der opsat følgende mål for henholdsvis bredde, elite 
og uddannelse:  
Bredde:  
- Minimum 50 medlemsklubber 
- Etablering af flere ungdomshold (målrettet teenagere) 
- Strategi for rekruttering af flere medlemmer i eksisterende klubber. 
 
Elite:  



 
- Skabe en stabil spillertrup omkring juniorlandsholdet 
- Etablering af faste rammer for landsholdssamlinger 
- Arbejde fokuseret med udviklingsplaner for spillere såvel som trænere 
 
Uddannelse:  
- Udarbejdelse af materiale til basistræneruddannelsen 
- Uddanne 25 nye dommere og trænere.  
 
Medlemstal:  

 
 
 
 

 
 
 
Primære aktiviteter i kommende periode:  

 
 

8. Valg til hovedbestyrelsen, samt suppleant 

Antal foreninger: 

Jylland: 7 

Fyn: 1 

Sjælland og øerne: 9 



 
Følgende er på valg:  
Næstformand: Anna A. Friberg (genopstiller) 
Medlem: Jesper Ø. Friberg (genopstiller) 
Der blev stemt blandt de stemmeberettigede og begge blev valgt til to år. 
 
Derudover har næstformand, Morten Vestergaard, valgt at trække sig fra bestyrelsen. 
Jonas Andersen stillede op og blev valgt ind med alle stemmer.  
 
Øvrige stillede op som medlemmer til bestyrelsen: Lene Gramgaard, Frederik 
Vestergaard, Kresten J. Jensen. Alle blev valgt in enstemmigt.  
 
 

9. Valg af revisor, samt suppleant 
Revisor: Jan Brodersen (genopstiller) 
Suppleant: Morten Alsing Hyllested (genopstiller) 
 
Begge blev genvalgt til posterne.  
 

10. Eventuelt 
Det blev drøftet om SM/JM kan spilles med point i stedet for på tid. Der var enighed 
om, at der skulle ske nogle ændringer, og at vi skal væk fra tid. Dette tages op i 
bestyrelsen, som arbejder på en model fremadrettet. Disse ændringer kan ikke nå at 
ske i 2023, men de kommer i 2024. 
 

7 Kåringer 

Årets Frivillig og Årets Spiller 2022 skal kåres.  

 

Nominerede til Årets Frivillig 2022: 

- Casper Hyltoft, KFIF Fodtennis 

- Nikolaj Hansen, KFIF Fodtennis 

- Morten Petersen, FKF Fodtennis 

- Camilla Hyllested, KFIF Fodtennis 

 

Nominerede til Årets Spiller 2021:  

- Maja Gramgaard, BIF Fodtennis 



 
- Henrik Alsing Friberg, SGIF Fodtennis 

- Ulrikke Franck Lehmann, KFIF Fodtennis 

- Nikolaj Hansen, KFIF Fodtennis 

 

Årets Frivillig 2022 blev Morten Petersen fra FKF Fodtennis og Årets Spiller 2022 blev 

Nikolaj Hansen fra KFIF Fodtennis. Kæmpe tillykke til dem begge. Også stor ros til de 

øvrige nominerede, som alle har ydet en fantastisk indsats i årets løb. 

 

8 Eventuelt 

Intet at referere. 

 

  


