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Referat af Bestyrelsesmøde 14. juni 2019 
 

Tid: Torsdag, den 9. Maj 2019 Kl. 18:00 

Sted: Level 3 Technologies ApS, KMD, Niels Bohrs Alle 185, Odense 

Deltagere: Christian Nybroe, Alex Laugesen, Álvaro Maldonado, Erik Hansen, Paulina Andreasson, Joakim 

Tørring og Kai Holm  

1. Valg af dirigent og referent. Paulina blev valgt som dirigent, Alex Laugesen som referent. 

2. Status på samarbejde med Bullpadel 

a. Udfordringer i forhold til samarbejdet. Paulina taler med dem, da de fortrinsvist kun taler 

spansk. Aftalen indebærer IKKE, et samarbejde med Enrum Sporting. 

b. Sponsoraftale mellem Bullpadel og DPF, sendes rundt til bestyrelsesmedlemmer, til 

orientering. 

3. Status på FIP Præsidentvalg og bestyrelsesvalg. 

a. Ny præsident er valgt – Luigi Carraro(Italiener). 

b. Danmark bidrog ikke med en repræsentant pga. udfordringer med fuldmagt. 

c. Europæisk Organisation(EPA) er oprettet, med Portugal og Spanien som tovholdere. 

i. Danmark har sendt navnet på én spiller, der gerne vil deltage i Nations Cup(en form 

for ryder cup) 

ii. Spørgsmål fra Joachim Thørring(JT), om EPA er oprettet i trods eller i god harmoni. 

Christians opfattelse er, at det er sket i god ro og i harmoni. 

4. Møder med: 

a. PadelTotal(Tiebreak International) 

i. CN har holdt flere møder. F.eks. en aftale om, at lave en tour rundt i Danmark, bla. 

med en bane i Rosengårdscentret. Desværre blev det ikke til noget. 

b. Danpo 

i. Afholde et sponsor-event ala eventet i Ballerup i 2018. Vil afholde det i Kolding i 

2019, for at komme tættere på Danpo og bliver noget i stil med arrangementet i 

Ballerup. 

c. DGI 

i. Har været afholdt et møde med DGI i forhold til et samarbejde om at komme ud til 

flere tennisklubber med budskabet om padel.  

d. DIF Trendforum 

i. CN, PA og AL har deltaget i 4 samlinger med andre små forbund. Der har været 

gode diskussioner og inspiration fra DIF.  

ii. Vigtigste læring er, at være opmærksom på hvordan organisationerne kan 

understøtte udviklingen, samt ”styre” den på bedst mulig måde. 

e. DIF ang. Grundstøtte 

i. Møde afholdt med Emil(direktør i Dansk Tennis Forbund) mandag d. 6. Maj. 

Klubberne skal være oprettet med padel som aktivitet, i CFR, for at DPF er 
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berettiget til grundstøtten. 

ii. DPF peger gerne på Lars Elkjær som DPF-kontakt i DTF. 

iii. Samarbejdet med DTF skal give mening og det er op til DPF at finde ud af, hvordan 

DPF kan gøre brug af DTF som organisation. 

iv. DTF’s arbejde med padel, har været at have fokus på det som fondsmidlerne er 

blevet givet DTF for – at udbrede kendskabet til padel i tennisklubberne, via 

ansættelsen af Morten Hedegaard. 

v. Samarbejdet mellem DTF og DPF har ikke været optimalt – vigtigt at have fokus på, 

hvordan de to organisationer kan gøre større brug af hinanden. 

vi. Problematik omkring økonomien i forhold til at spille padel – det dyrt på årsbasis at 

spille padel. 

vii. Fremtiden – vi skal have lavet en strategi og handleplan for, hvordan DTF og DPF 

kan samarbejde fremover. 

f. DTF angående indberetning af DM/VM og samarbejdet 

i. Møde afholdt med Emil(direktør i Dansk Tennis Forbund) mandag d. 6. Maj.  

5. Landsholdet 

a. JT har undersøgt om der i DTF foreligger en aftale på spillernes sponsoraftaler. JT 

undersøger med Emil, om der ligger en aftale DPF kan læne sig op af i forhold til 

spilleraftaler. 

b. Der skal udformes en aftale, som spillerne skal være indforstået med, så der er klare 

retningslinjer. 

c. Status på Landsholdstræning: 

i. Husse står for den praktiske del på banen. 

ii. AL + andre hjælper med det organisatoriske omkring udtagelse af spillere. Der skal 

ikke være udgifter for DPF i forbindelse med samlingerne. 

6. Turneringer og kurser 

a. Evaluering af: Generelt en god oplevelse med turneringerne de forskellige steder. 

i. DM 

ii. IN Sport Open 

iii. Drop Shot Open 

1. Drop Shot + Nordhavn stod for mere end ved de andre turneringer. Så 

denne turnering og dette koncept, skal der arbejdes videre med, så der kan 

arrangeres flere turneringer, hvor DPF ikke har så mange arbejdsopgaver 

ved turneringen. 

iv. 2nd arctic tournament i Finland. 

1. God oplevelse I Finland. En pendant afholdes I Belgien, hvor ansvaret er 

lagt ud til tovholdere. 

v. Turneringer generelt: 

1. Der skal kigges mod DTF I forhold til planlægning og arrangering af et 

årshjul – hvordan organiserer de turneringer? 

2. CN skal have lavet et facebookopslag på DPF om, at der oprettes en 

holdturnering på Fyn som test, som så forhåbentlig kan udbredes til resten 

af Danmark. Rudkøbing, Tåsinge, Vester Skerninge, Rantzausminde. 
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3. EM veteran – CN undersøger vilkårene. 

b. Alternativ til Setteo. 

i. Et svært program at arbejde i. 

ii. Der undersøges muligheder i forhold til at benytte nyt system; Matchi, der 

benyttes i mange svenske padelklubber. Har lavet et samarbejde med ØBG Tennis, 

Odense Padelklub, Vorbasse Tennis Klub og The Padel Club i Slagelse. 

1. JT har benyttet systemet i Båstad og synes det virker godt. 

2. AM benytter det i Odense Padelklub og anbefaler det. 

3. Matchi har ikke de samme features som Setteo og de er derfor ikke 

attraktive endnu. 

iii. Mulighed for at benytte DTF’s tournament software, men det mangler nogle 

features, for at kunne dække de behov DPF har. 

c. Sydfyn Open 25-26 maj sammen med Spult.dk – ændret til Sydbank Open. 

i. Et samarbejde mellem Tåsinge Tennis og Padelklub og Vester Skerninge Tennisklub. 

ii. Første gang der udbydes en dame b række 

iii. Lav deltagergebyr. 

iv. Mange små sponsorer. 

d. Trænerkurser. FIP + 2 x padeltræner intro. 

i. I DPF udbydes et grundtrænerkursus – én-dagskursus til inspiration i klubberne. 

Derudover FIP Level 1 på 3,5 dage. 

ii. Der har været afholdt ét FIP Trænerkursus med 11 deltagere. 

iii. Derudover to introkurser i Grøndal med 7 deltagere og i Vester Skerninge med 11 

deltagere, hvor Søren Ørding har været på som instruktør. 

e. Kval. Til EM 2019 4.-10. November, EuroAmerica padel cup 3.-7. Juli(Padel Ryder Cup). 

i. Dato for EM-kval er ikke meldt ud, da FIP ikke ved hvor mange lande der agter at 

deltage. Såfremt der er over 16 lande der melder sig, oprettes en kvalifikation. 

f. U14 og U18 DM + ungdoms weekendcamp i VST 

i. Michael Grube Andersen vil gerne stå for at afholde DM for ungdom. 

ii. Vigtigt at få kommunen med ind over i forhold til at fortælle den gode historie. 

7. Bevæg Dig For Livet 

a. Hvem tager den? 

i. JT tager teten på Bevæg Dig For Livet. 

8. Status på nye medlemmer 

a. Aktuelle emner: Herlev, ProPadel, Ballerup og Hørsholm 

i. DPF skal have udformet information om, hvilke fordele der er ved at lave en 

klub/forening. Whats in it for me. 

ii. Derudover, hvilke fordele der er ved at etablere en padelbane i en tennisklub – har 

vi nogle forskellige modeller vi kan henvise til, med gode erfaringer. 

iii. EH har undersøgt med forskellige banker i forhold til garanti. 

iv. CN bliver ugentligt kontaktet af personer og klubber, der gerne vil vide noget om, 

hvordan man kan opføre en padelbane – hvad koster det? 

v. JT vil gerne udforme og undersøge forskellige modeller for, hvordan padelbaner og 

padelcentre kan udformes. Eksempelvis muligheden for at bygge en padelbane 
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som et overflodsreservoir, som de har gjort i Gladsaxe. 

b. Nye klubber: Vester Skerninge Tennis, ATK og Tisvilde Tennis 

c. Nye klubber: Hvem har kontakt? Se Appendix 1. 

i. Rudkøbing, Rantzausminde, Hillerød, Ullerslev, Vorbasse, Esbjerg, Randers, flere 

kommer til. Vigtigt at få sendt info ud. CN sender det rundt til bestyrelsen. 

9. Mødet med Lars Gjøls ang. Markedsføring af DPF 

a. Bombarderet med gode idéer 

b. JT: Forbund og store sponsorater er et udfordrende tema. Derimod konkrete og små 

sponsoraftaler der giver mening for både virksomhed og DPF er vejen.  

c. Med udgangspunkt i Fynsk Travbane – hvordan kan vi så sammensætte forskellige 

pakkeløsninger, der tiltaler virksomhederne. 

d. Der undersøges muligheder for, at tilknytte en ekstern samarbejdspartner til at stå for 

attraktive virksomhedsløsninger. Båstad kunne evt. være et godt trækplaster for 

sponsorater fra virksomhederne. 

10. DIF midler ved Kai Holm 

a. Udskudt til næste møde 

11. Udgår 

12. Nyt logo og samarbejde med grafiker. 

a. På baggrund af et møde mellem CN, AL og grafiker, har grafiker udformet et nyt logo, der 

skal gøre det nemmere at lave tryk på tøj og andet. 

b. Efterspørger muligheder for at se det nye logo i farver, med en sort bold eller hvid bold 

med sort omkrans, frem for en gul bold.  

c. Kan der evt. sættes noget ”energi” i bolden i form af skygge eller fartstreger? 

d. ”Sådan spilles padel” – illustrationen skal gøres skarpere, så den har relevante og rigtige 

regler. Evt. kan der laves en Basic og en Advanced. 

e. Når DPF får det købt, hvordan skal det så udbydes til klubber og centre?: Skulle kunne 

bruges af alle? Skal kunne bruges af medlemsklubber? 

f. Det udskydes til næste bestyrelsesmøde, hvordan og hvilke logoer og illustrationer vi skal 

gøre brug af og investere i. 

g. CN snakker med baneleverandører om, om de vil dække udgifter til tryk af illustration af 

padelregler. 

13. Godtgørelse for frivilligt arbejde. 

a. Skal bestyrelsesmedlemmer og frivillige hjælpere f.eks, have gratis deltagelse i DPF 

turneringer eller gratis spillerlicens? 

i. Udfordringer i forhold til at få frivillige til at stå for turneringer og andre 

arrangementer rundt om i Danmark. 

ii. Der udformes en frivillighedsstrategi på næste bestyrelsesmøde – eller til 

strategimødet med DIF d. 20. Juni.  

b. Godtgørelse for broudgifter ved kørsel til kurser og møder. 

i. Der skal udformes en aftale for, hvornår man kan få dækket sine udgifter. Vi kan 

evt. finde inspiration i DTF for udgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejde. 

Besluttes på næste bestyrelsesmøde. 

14. Salgsleads til baneleverandør mod $$$? 
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a. Skal DPF indgå et sponsorsamarbejde med en partner, der kan levere baner, som DPF 

anbefaler via. Hjemmeside, arrangementer, etc. 

b.  

15. Økonomi 

a. Turneringer 

b. Pris på spillerlicens 

i. 400kr. Pr. År, 150kr. For en måned og 75kr. For spillere der er medlem af en 

medlemsklub. 

ii. Det skal gøres mere simpelt og lettere at håndtere. 

c. Alle udlæg fra DPF’s fødsel er afregnet. 

i. Beskeden om at det var klaret, blev modtaget positivt. 

d. Årsregnskab. 

i. Præsenteret for bestyrelsen. 

ii. Inden næste generalforsamling, afholdes en ekstraordinær generalforsamling for at 

ændre vedtægterne, så regnskabet ikke skal godkendes af en statsautoriseret 

revisor. 

16. Behandling af eventuelle forslag. 

a. Der skal udformes et årshjul for arbejdet i DPF-regi, så vi har et overblik og der kan 

evalueres på det årlige arbejde. 

b. Et budget skal udformes, så vi ved hvad vi skal forvente.  

17. Eventuelt. 

a. Det hele starter ved, at DPF skal have udformet en strategi, vision og mission. 

b. Næste bestyrelsesmøde – tirsdag d. 2. juli kl. 18.00 – 21.00. 

c. En mulighed kunne være, at orientering afholdes som skype-møder og diskussionsemner 

fortrinsvist ved fysiske møder. 

d. Ved næste møde, planlægges bestyrelsesmøder for resten af året. 
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