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Bestyrelsesmøde d. 9. september 2019 10. september 2019 

 
Deltagere; Alvaro Maldonado, Christian Nybroe, PA, Alex Laugesen og Joakim Thörring(skype) 

 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent og referent 

2. Godtgørelse for frivilligt arbejde.  

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

CN fremlægger, som aftalt til sidste møde, forslag til regler for udgifter der 

kan godtgøres. 

i. CN’s udkast blev fremlagt, og der var kommentarer fra den øvrige 

bestyrelse i forhold til til rettelser. CN tilretter udkastet og fremlægger 

det på næste bestyrelsesmøde.  

ii. I forbindelse med EPA Summit (17.-22. september) dækkes CN’s 

udgifter i forbindelse med transport og fortæring, ved fremlægning af 

udlæg/kvitteringer. 

b. DPF repræsentanters udgifter i forbindelse med møder/aktiviteter med 

Danpo, Unisport, Bullpadel m.fl. 

CN fremlægger, som aftalt til sidste møde, forslag til regler for udgifter der 

kan godtgøres. 

3. Økonomi 

a. Pris på spillerlicenser i 2020 

CN ønsker dette punkt diskuteret endnu en gang set i lyset af Padelgeek 

open og In Sport Open 

i. Bestyrelsen vil gerne i 2020, droppe års- og månedslicens, men så 

lave en turneringslicens, hvor beløbet indgår som en del af 

turneringsgebyret. Det gør administrationen lettere, både for 

deltagerne og DPF. 

ii. AL undersøger hvordan Dansk Squash Forbund har administreret 

deres rangliste – har der været fordele/ulemper ved denne måde at 

administrere ranglisteturneringer? 
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b. Gennemgang af Ungdomscamp økonomi 

i. Ungdoms-Campen holdt sig inden for det fremlagte budget, hvor det 

måtte give et underskud på 2000kr.  

ii. Fremover, skal deltagerne på en eller anden måde forpligtes til at 

deltage, ved at betale et gebyr? 

4. Skal DPF indgå i et sponsorsamarbejde med en partner, der kan levere baner, 

som DPF anbefaler via. Hjemmeside, arrangementer, etc. 

AL/JT: Noget nyt? 

a. Det besluttes, at leverandører i fremtiden skal betale 2000kr. om året for at 

fremgå på hjemmesiden, hvor de får mulighed for at være synlige med 

følgende: Navn, Kontaktoplysninger(Telefonnummer, e-mail og hjemmeside). 

De kan derudover betale 5000kr, såfremt de vil have mulighed for 

beskrivelse af cases, hvor de har opført baner i DK(500 tegn). 

b. AM udformer et skriv, Christian er review, der skal sendes ud til alle 

baneleverandører. Dette fremlægges på næstkommende skypemøde.  

5. DPF/Landsholdssponsor 

a. Det undersøges, om vi kender en person der har tid og lyst til at lave en 

video fra samlingen i Sverige, hvor landsholdsspillerne opfordrer sponsorer 

til at støtte dem økonomisk, til turen til EM. 

6. Samarbejdet med grafiker Michael Werge 

a. Status på nyt logo 

i. Er nu rullet ud 

b. Status på planchen?  

i. Er udformet og klar til at rulle ud til dem der er interesserede. Både til 

klubber, centre og leverandører. Halvdelen af første batch på 25 er 

allerede solgt før planchen er markedsført på hjemmesiden. 

c. Skal vi fortsætte samarbejdet og hvad skal vi gå i gang med? 

i. Det foreslås, at ved ”sjove” opslag på SoMe, f.eks. i forhold til 

regelfortolkninger, kan de laves således, at firmaer kan få lov til at 

sponsorere dem. 

7. Evaluering af ungdomscamp. 
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a. Stor succes, med gode nye relationer, der stadig holder ved, i form af, at de 

tager ud og spiller med hinanden, danner par til DM og generelt bare har fået 

et kendskab til andre spillere i aldersgruppen. 

b. ØBG har tilkendegivet at de meget gerne er vært ved næste event. 

c. Et event, der var det første spadestik i forhold til at samle alle børn/unge 

padelspillere i Danmark. Fremover, skal der være fokus på, hvordan vi får 

forankret børn og unge på padelbanerne, så det ikke ”bare” bliver et event. 

d. Der planlægges 2 arrangementer i fremtiden – ét i øst og ét i vest. 

e. En interessant tanke om, at et større firma evt. kan gå ind og sponsorere et 

center/en klub, i nogle time-slots, der er dedikeret til børnetræning, så det 

ikke er en stor udgift for børnene at gå til padel, på lige vilkår som andre 

”pay&and play”. 

8. Tore og Mariannes opgaver 

a. Landsholdsspilleres sponsorater og brug af landsholdstøj 

Har TDS/MR får indskrevet regler omlandsholdstøj i Elite dokumentet?  

i. PA undersøger med TDS/MR. 

b. Bevæg dig for livet(Padelsportens dag) 

JT: Status 

i. Det undersøges, hvordan vi på bedst mulig måde, kan undersøtte 

synligheden af padelbanerne i Danmark, i form af at oprette og 

afholde Padelsportens Dag. 

c. Forskellige modeller for hvordan padelbaner og centre udformes. 

JT: Idekatalog, hør hvad Morten Hedegaard har designet, evt fælles logoer. 

i. Ikke et katalog der kan komme ud i virkeligheden på den korte bane. 

Måske det kommer i forbindelse med et fremtidigt samarbejde mellem 

DPF, DTF og DGI. 

9. Status på DM og DM 45+ 

a. Der er efterspørgsel på, at tilbyde flere rækker under Veteran DM; Kvinder, 

Herrer og Mix. Det vil gøre, at vi skal lave det over 2 weekender og dermed 

har behov for flere frivillige til at dække arbejdsopgaverne. 

b. Det skal undersøges hvordan det kan organiseres(antal af kampe): 
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i. Det undersøges i forhold til at afvikle DM og DM Veteran i samme 

weekend 2 forskellige steder om lørdagen, hvor indledende kampe 

afvikles lørdag, og semi og finale afholdes samlet et sted søndag.  

10. Status på EM og Veteran EM 

a. Er i fuld gang og processen kører for det rigtige EM. Der mangler oplysninger 

på, hvordan Veteran EM skal afvikles. Herunder aldersgrupper, der er blevet 

ændret. Dette bevirker, at den koordinator der allerede var fundet, ikke er i 

aldersgruppen mere. Derfor søger vi en ny tovholder. 

b. Udfordring for kvinderne til EM Veteran, idet nogle af kvinderne også spiller 

på senior landshold og dermed ikke har lyst til at bruge så meget ferie. 

Udfordringen er endvidere, at finde et 50+ damehold. 

c. Præmissen for at sende et herrehold afsted er, at vi finder en koordinator. AL 

undersøger, hvem der kan tage teten i forhold til at styre og planlægge 

veteranholdet.  

11. Status på EPA, EPA summit/GMA og forholdet til FIP 

a. CN deltager i dommerkursus, EPA Summit og EPA 

Generalforsmaling.Altsammen fra d. 17-22 sep. 2019.  

12. Christian Nybroes opgaver 

a. Vilkår for Veteran EM 

CN: Se pkt. 10 

b. Opdateret liste med nye klubber. 

Den er præsenteret for resten af bestyrelsen. 

c. Matchi som afløser for Setteo 

CN: Status 

i. DPF benytter først Matchii, når det fuldt ud er dækkende for setteo’s 

muligheder. Setteo skal dog benyttes, når der skal laves internationale 

turneringer, samt når danske spillere skal deltage i internationale 

turneringer. 

d. Facebook opslag omkring test af holdturnering på Fyn 

CN: Status 

i. Udfordringer i forhold til konceptet og holdkampsafviklingen. Dvs. i 

forhold til hvordan holdkampsstrukturen skal udformes. Dette 

debatteres på næste fysiske bestyrelsesmøde. 
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e. CN skal undersøge vedtægter med revisor ang. vedtægtsændring så en 

revisorpåtegning ikke er nødvendig og hvad grunden til paragraffen kan 

være. 

i. Der inviteres til en ekstraordinær generalforsamling, for at ændre 

denne paragraf, for at spare de penge der skal bruges på en 

revisorpåtegning.  

13. Kontakt til nye klubber. Se appendix 1 

14. Bullpadel clinics jf. sponsoraftalen med Bullpadel. 

a. Dialogen har gået frem og tilbage i forhold til at finde frem til, hvad der 

egentlig ligger i kontrakten med padel-clinics. Dette skal udspecificeres, da vi 

skal videre med udviklingen af trænerkurser i Danmark. AM, PA og CN tager 

hånd om situationen og taler med store bogstaver. 

15. Behandling af eventuelle forslag 

a. Det foreslås, at bestyrelsen finder en arbejdsweekend, hvor man kan sætte 

sig sammen og arbejde intensivt med forbundet. 

16. Eventuelt 

17. DPF Handleplan 

a. Tore/Marianne og Paulina/Christian har fremlagt deres arbejde med 

handleplanen. JT/AL fremlægger deres. 

b. Årshjul. Hvor meget hensyn skal vi tage til tennis, Sverige osv.? 

i. DPF organiserer Kat. A turneringer. 

ii. Klubber/centre får mulighed for at byde ind på at afholde B og C 

turneringer, de dage de har lyst til og med de antal par de har lyst til. 

Dette gør også, at 2 bane-klubber også kan byde ind på mindre 

turneringer. 

c. Evt. 

i. PA har et ønske om, at samle kvinderne/pigerne på tværs af 

landsdele og klubber. 

ii. Et ønske om, at vi får tilknyttet flere frivillige til at løfte opgaverne i 

DPF, således at få personer ikke løfter store dele af arbejde
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