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Referat af ordinær generalforsamling

2. oktober 2018

Tid:

Onsdag, den 12. september 2018 kl. 19:00

Sted:

KMD, Niels Bohrs Allé 185, 5220 Odense SØ

Deltagere:

Christian Nybroe, Álvaro Maldonado, Paulina Andreasson, Alex Laugesen, Erik Hansen,
Nina Krebs Pedersen, Fernando Calero og Thyge Christensen. Fra og med
dagsordenens punkt 9 desuden Joakim Thörring og Kai Holm, begge repræsentanter
for DTF.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Med akklamation blev Paulina Andreasson valgt til dirigent, Thyge Christensen til referent og Nina Krebs
Pedersen, Fernando Calero og Álvaro Maldonado til stemmetællere.
Dirigenten konstaterede generalforsamlingen for lovligt indvarslet og generalforsamlingen beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formand Christian Nybroe fremlagde bestyrelsens beretning, som i korthed er:
-

-

-

-

Veteranstævne i Helsinki januar 2018. Fire mand var afsted med stor begejstring for
arrangementet, som planlægges gentaget i 2019, gerne med flere hold.
PadelCamp i marts 2018 med træner og WPT-spiller fra Spanien. Meget positiv oplevelse
for deltagerne såvel på Tåsinge som i Ballerup.
Udtagelse af spillere til Landsholdet.
Træningssamlinger for Landsholdet.
VM-kvalifikationsturnering i Belgien. Meget lærerigt for vores spillere, som blev målt mod
nogle spillere på et højere niveau.
Danpo Charity Event i Ballerup. Kendisser og landsholdsspillere dystede med henblik på
promovering af padel i relation til Danpo og Julemærkefonden, som afslutningsvis modtog
en check på 500.000 kr. fra Danpo. Arrangementet blev afviklet i samarbejde med Danpo,
DTF og Unisport.
DTF-tennisseminar med padel på dagsordenen. Seminaret fandt sted i Nyborg og havde
indlæg om padel af bl.a. direktør Mark Hemmingsen, Danpo og Joakim Thörring, DTF.
Dansk tennis blev her gjort bekendt med padel i meget positive termer.
Besøg og instruktion på julemærkehjemmet i Hobro. Tre landsholdsspillere og en
juniorspiller deltog. Det blev klart, at julemærkehjemmene, som har modtaget padelbaner
doneret af Danpo, mangler instruktører for at børnene kan få det fulde udbytte af gaven. I
forhold til Hobro søges AGF-tennis inddraget med henblik på instruktion / træning.
Medlemstilgangen til DPF er udfordret af, at en del af padelsporten foregår i kommercielle
centre, som ikke kan optages som medlemmer, men der arbejdes på at skabe en
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klubmodel, så der kan opnås mulighed for medlemskab. Erik Hansen (Padel Klub
København) har stor erfaring hermed og tilbyder støtte. Odense Padelklub, Tåsinge Tennis
Klub og Padel Klub København er optaget som medlemmer.
- Eventmanagers fra EAL (Erhvervs Akademi Lillebælt) vil skrive afhandling om padel og
deltager i møde fredag.
- Hovedsponsoraftale er forhandlet med BullPadel og kontrakten ligger pt. til underskrift i
Madrid.
- Trænerkursus påregnes afholdt i efteråret 2018 med spanske instruktører.
- Formanden redegjorde for, at der endnu ikke forligger en egentlig årsrapport, men blot en
resultatopgørelse for perioden. Resultatopgørelsen blev udleveret og gennemgået.
Resultatopgørelsen er desuden vedhæftet nærværende referat.
Erik Hansen spurgte, med reference til DBU-konflikten om private sponsorer på spillertrøjer.
Bestyrelsen i DPF har accepteret dette foreløbigt, idet forbundet endnu ikke kan dække
spillernes udgifter til rejser mv. Retningslinjer fastlægges ved næste bestyrelsesmøde.
Der var ingen andre bemærkninger til beretningen, som herefter blev godkendt som forelagt.

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
Jf. ovenstående.
4. Behandling af indkomne forslag
Forslag fra formanden til ændring af vedtægterne:
- §1.3 ændres til: DPF har hjemadresse på den adresse, hvor den til enhver tid siddende
formand bor, indtil andet måtte blive vedtaget på en generalforsamling.
- §1.4 ændres til: DPF’s formål er som dansk padels almennyttige enhedsorganisation at
officielt repræsentere, fremme og udvikle dansk padel både nationalt og internationalt.
- §1.5,4 ændres til: at hjælpe og rådgive for at tilsikre gode fysiske rammer til udøvelse af
padel.
- §14.1 ændres til: Bestyrelsen består af én formand, én næstformand, én kasserer, 4
generalforsamlingsvalgte medlemmer og 2 repræsentanter fra Dansk Tennis Forbund.
- §17 eksisterer ikke, hvorfor §18 bliver til §17, §19 bliver til §18 og så fremdeles.
Forslaget blev eenstemmigt vedtaget.
Der var ikke indkommet andre forslag til behandling.

5. Valg af formand, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Alle siddende bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt, til den ledige bestyrelsespost blev Erik Hansen
valgt og som 1. suppleant blev Thyge Christensen valgt.
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6. Valg af medlemmer og suppleanter til ordensudvalget
Morten Bro, Marianne Nybroe og Emil Nygaard er indstillet og godkendes valgt, såfremt de afgiver
endelig accept. Suppleanter mangler stadig, men forventes fundet snart.

7. Valg af revisor
Carsten Suh Høi Meier blev valgt.

8. Godkendelse af vedtægtsændringer i forbindelse associering med DTF
Blev eenstemmigt vedtaget.

9. Det fremtidige samarbejde med DTF. Joakim Thörring og Kai Holm fra DTF deltager.
a. Præsentationsrunde:
•

Christian Nybroe - formand DPF / Tåsinge Tennis Klub

•

Alex Laugesen - næstformand DPF / Tåsinge Tennis Klub

•

Álvaro Maldonado - bestyrelsesmedlem DPF / Odense Padelklub

•

Paulina Andreasson - bestyrelsesmedlem DPF / Tåsinge Tennis Klub

•

Nina Krebs Pedersen – suppleant for Ainoa R. Jørgensen / Odense Padelklub

•

Erik Hansen - nyvalgt bestyrelsesmedlem DPF / Padel Klub København

•

Thyge Christensen - nyvalgt suppleant DPF / Tåsinge Tennis Klub

•

Fernando Calero - Odense Padelklub

•

Joakim Thörring - DTF/KTU

•

Kai Holm - DTF/FTU

b. DIF initiativpuljen:
Joakim Thörring fortalte om initiativpuljen. Morten Hedegaard deltager i næste møde og vil gå i
dybden til den tid.
c. Hvad har DTF planlagt:
Indgår i ovenstående.
d. Hvad har DPF planlagt:
- BullPadel bliver hovedsponsor, kontrakten ligger pt. til underskrift i Madrid.
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- FIP trænerkursus 3,5 dage ultimo oktober 2018. Dato usikker pga. højsæson i WPT, hvor alle
instruktørerne deltager som spillere.
- Ranking arrangement i efteråret (Bullpadel Open)
- DM i nov/dec vil blive afholdt og være gældende, men det udløser ikke en DIF-plakette til
vinderne, da det kræver 3 års kontinuerlig afholdelse og bred geografisk deltagelse. Den
geografiske deltagelse skal nok blive opfyldt.
- Holdturnering for min. 3 par. Der afholdes pt. selvbestaltede holdturneringer. Turneringer skal
indgå i næste bestyrelsesmøde.
- Sydbanksponsorat øremærket til undervisning. Søren Ørding ønskes gjort til certificeret
instruktør, så han kan uddanne trænere i klubberne og tilsikre bredden.
- Der skal findes flere landholdsemner.
- Endnu et besøg på et julemærkehjem, herunder uddannelse af de stedlige pædagoger.
- Foreningen af hjerneskadede i Århus har haft kontakt med DPF, som sørger for forbindelse til en
AGF-tennistræner med padelerfaring.
- Sponsorer: Bullpadel sponsoratet omfatter dels trænerkursus og dels materiel. Sydbank
sponsorat til undervisning og landsholdstdragt. Danpo støtter kun ganske småt direkte, men
firmaet har stor betydning for udvikling, idet dets støtte til julemærkehjemmene i CSRsammenhæng er god markedsføring af padel.
e. Valg af repræsentanter fra DTF:
Joakim Thörring redegjorde for sammensætningen af bestyrelsen i DTF, som ikke har valgt, men
udpeget Joakim Thörring og Kai Holm. De repræsenterer DTF i DPF i en ikke fastsat periode, men
kun så længe de er bestyrelsesmedlemmer i DTF.
Kai Holm nævnte, at markedsføringsadministrationen i DTF måske også kan benyttes af DPF.

10. Eventuelt
a. Hus i Mijas
Firmaet ViMartin, som bl.a. sælger padelbaner i Danmark, er ejet af en dansk gift spanier og
tilbyder DPF lån af hus i Mijas (på Solkysten nær Malaga i Spanien) til landsholdssamling. Firmaet
har opført en privat padelbane i Kokkedal og har afholdt et arrangement på banen med deltagelse
af 45 par og med Søren Ørding som instruktør. DPF skal forud for lån af huset afklare hvilke
forventninger / betingelser firmaet har i forbindelse hermed.
b. Dato for Bullpadel Open
Hænger sammen med Bullpadel-kontrakten og trænerkurset. Paulina Andreasson rykker Bullpadel
i Spanien for svar, så datoen kan lægges fast.
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c. Dato for DM
November / december er pt. nærmeste fastlæggelse.
d. Udlæg
Resterende bilag for udlæg skal sendes til Christian Nybroe inden udgangen af næste uge, så alle
udlæg er afklarede.
e. Diverse emner og bemærkninger
- Træneruddannelse blev yderligere debatteret og omfattede FIP-uddannede trænere,
klubtrænere, instruktøruddannelse til Søren Ørding.
- DPF vil gerne demonstrere, at forbundet kan noget, som andre ikke kan.
- Centrene hhv. på Østerbro og i Århus har givet udtryk for gerne at være ramme om DM. DPF
holder linjen varm.
- Kai Holm fremførte, at fynske tennisklubber har brug for støtte til at komme videre. Christian
Nybroe og Thyge Christensen opfordrer FTU til at få klubberne til at kontakte en af dem. Vi skal
ikke presse for hårdt, men blot opfordre klubberne til at få spørgsmålene afklaret, så de kan træffe
beslutninger vedr. padel.
Næste bestyrelsesmøde i DPF er søndag, den 7. oktober 2018 kl. 12:00-14:00 i Indoor Center i
Ballerup. Paulina Andreasson reserverer baner.

Dirigenten konstaterede herefter generalforsamlingen for afsluttet.

Referent Thyge Christensen
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