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Bestyrelsesmøde d. 2. juli 2019

10. september 2019

Dagsorden
1.

Valg af dirigent og referent
Paulina er referant og Alex er dirigent.
Tilstede er, formand, Christian Nybroe, næstformand, Alex Laugesen,
bestyrelsesmedlem, Paulina Andreasson, Joakim Thørring(DTF), Kai Holm(DTF).

2.

Godtgørelse for frivilligt arbejde.
a. Skal bestyrelsesmedlemmer og frivillige hjælpere f.eks. have gratis
deltagelse i DPF turneringer eller gratis spillerlicens?
Det bliver besluttet at det skal de ikke.
b. Godtgørelse for broudgifter ved kørsel til kurser og møder.
Vi er enige om at broudgifter og kørselsgodtgørelse skal dækkes til den lave
takst. Andre udgifter skal præsenteres til næste bestyrelsesmøde.
c. DPF repræsentanters udgifter i forbindelse med møder/aktiviteter med
Danpo, Unisport, Bullpadel m.fl.
Vi skal have et samlet beløb for hvad hver enkelte frivillig har haft af
egenbetaling i arbejdet med DPF.

3.

Økonomi
a. Pris på spillerlicenser i 2020
Den årlige licens forbliver på de 400kr og den månedlige fjernes.
Christian Nybroe er ikke enig med resten af bestyrelsen. Han ønsker den
årlige licens nedsat fra 2020.
b. Pris på klubkontingent 2020
Forbliver på de nuværende 2000kr. Der er enighed omkring dette.

4.

Skal DPF indgå i et sponsorsamarbejde med en partner, der kan levere baner,
som DPF anbefaler via. Hjemmeside, arrangementer, etc.
Vi er åbne overfor sponsoraftaler, men med flere leverandører. Punktet ryger ned i
økonomigruppen, PT. Alex og Joakim.

5.

Samarbejdet med grafiker Michael Werge
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a. Er logo som det skal være nu?
Nej, vi vil gerne se en model hvor de røde og hvide striber ligner det danske
flag.
b. Hvordan skal vi bruge vores nye flotte planche med padelregler?
Skal lige justeres, Christian får den rettet og sender den ud til os igen.
c. Skal vi fortsætte samarbejdet og hvad skal vi gå i gang med?
Det er vi åbne overfor, men afventer til planchen er færdiggjort.
6. Kai Holms opgaver
-

DIF Midler til Padel (gennem DTF)
Man skal bygge videre på det der allerede er opbygget.
Der er ingen midler , men initiativpuljen kan søges, med specifikke områder
der skal udvikles. Instruktionsvideoer, padelregler, mm
Første skridt er at få lavet det store perspektiv mellem DGI, DPF, DTF.
Derefter kan vi tænke større og søge til et projekt. En samlet plan.

a. DIF midler til drift af DPF
Der er ingen midler til drift
7. Joakim Thörrings opgaver
a. Landsholdsspilleres sponsorater og brug af landsholdstøj
Tore og Marianne får skrevet retningslinjer ind omkring landsholdstøj.
Hvordan man opfører sig med tøjet på og hvad man må med tøjet på. Vi er
enige om at spillerne får udleveret tøjet til den turnering de er blevet udvalgte
til at spille og derefter skal det afleveres tilbage til DPF.
b. Bevæg dig for livet
Der er ikke sket yderligere. Men det er til at gå til. De samme tiltag som
gælder for tennis kan kopieres over til padel.
Kai foreslår at padelsportens dag skal udvikles.
c. Forskellige modeller for hvordan padelbaner og centre udformes.
Idekatalog, hør hvad Morten Hedegaard har designet, evt fælles logoer.
8. Christian Nybroes opgaver
a. Vilkår for Veteran EM
Hvornår er tilmeldingsfrist, hvor mange spillere og hvad er aldersgrænsen.
Målet er at finde en tovholder der skal påtage sig opgaven. PT, er
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veteranhold et socialevent for dem som har lyst til at deltage. Er der flere
spillere end nødvendig, så vil en udtagelse finde sted.
b. Opdateret liste med nye klubber.
Den er præsenteret for resten af bestyrelsen.
c. Logo og planche
Er gennemgået som et tidligere punkt på dagsordenen.
d. Matchi som afløser for Setteo
UTR skal præsenteres for Matchi.
e. Facebook opslag omkring test af holdturnering på Fyn
Det er ikke blevet gjort. Opslaget vil blive præsenteret som følgende: at der
laves en test på Fyn og hvis der er nogen der gerne vil påtage sig opgaven
andre steder i DK, så er man meget velkommen. Der diskuteres hvilket
format det skal testes i i forhold til damer og herrer. Hvis vi får aftalt et format
så vil Joakim sætte en holdturnering op i Øst, Alex i Vest.
9. Kontakt til nye klubber. Se appendix 1
10. Sæt dato på bestyrelsesmøder resten af året.
Forslag: Et møde hvert måned. Hver andet møde bliver virtuelt f.eks. med skype.
-

Virtuelt møde i start august. Derefter hver anden måned.

-

Mandag den 12. August kl 19, Virtuelt

-

bestyrelsesmøde 9. September kl 19,

-

Mandag den 21. Okobert, Virtuelt

-

Bestyrelsesmøde 11 Nov.

-

CN skal undersøge vedtægter Vedr revisor.

11. Danmarks bedste forbund v/Alex. (1,5 – 2 timer) Udgår da Alex har meldt afbud.
-

Mødet blev rykket en dag frem, og derfor er Alex alligevel tilstede, men der
er ikke tid til punktet, da vi skal gennemgå handleplan fra DIF Trendforum.

12. Bullpadel clinics jf. sponsoraftalen med Bullpadel.
Tore og Alex er kandidater til opgaven , men der skal udarbejdes en plan fra
DPF. Initiativpuljen kan evt søges til udgifter. Opgaven PT er at Tore og Alex
kontakter Nito Brea for en snak.
13. Ungdomsarbejde?
14. Behandling af eventuelle forslag
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15. Eventuelt
a. Erik Hansen fortsætter ikke bestyrelsesarbejdet når perioden udløber
b. Møder i Båstad. Unisport, Matchi, Bullpadel og SPF
Christian og Paulina fortæller resten af bestyrelsen om de forskellige møder.
c. Er informationsniveauet for lavt?
Nej, informationsniveauet er ikke for lavt, dog skal vi have flere aftalte møder
hvor vi kan indformere hinanden om hvilke opgaver vi har udført eller som er
påbegyndt. Vi er enige om at vi hverken skal eller har tid til at aflægge
rapport til hinanden om hvad vi laver i løbet af dagen/ugen.
16. DPF Handleplan
a.

Synlighed, Undom/vækst og Foreninger/Centre
Christian og Paulina fremlagde deres arbejde med de 3 områder. Se
vedhæftede ”DPF - Vækst og Synergi_PA_CN.pdf”

b.

Forbund fremfor drift. (Frivillighedsstrategi)
Ganske få personer i DPF driver ulønnet 90% af forbundets drift og aktiviteter. Det holder ikke i længden. De
frivillige kræfter skal aktiveres til at udfylde rollerne i DPF's udvalg(http://danskpadelforbund.dk/organisation/) og
ikke mindst på turneringsdelen. Hvordan gør vi det?

Tore fremlagde hans og Mariannes arbejde med formelle
udvælgelseskriterier for landsholdsspillere.
c.

Landshold/Elite
Hvad stiller vi op med landsholdet? Hvad skal målsætningen være?

Tore fremlagde hans og Mariannes arbejde med formelle
udvælgelseskriterier for landsholdsspillere.
d. DPFs rolle 2019-2021
i. Turneringer
ii. Uddannelse
iii. Ungdom
e. Evt.
f. Årshjul
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Appendix 1

Dansk Padel Forbund og Dansk Tennis Forbund har pr. 2018 indgået en samarbejdsaftale. Aftalen betyder, at Dansk Padel Forbund fremover koordinerer padelaktiviteter i
Danmark.
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