Referat fra generalforsamling
18. december 2019

(afholdt d. 15/12-2019 i Slagelse):

Referat:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere:
Pauline blev dirigent
Erik referent
Lasse stemmetæller
Alle valgt enstemmigt.
2. Formanden knyttede enkelte kommentarer til den i forvejen udsendte beretning. Nævnte især
deltagelse i Artic Cup (Helsinki), Ungdomscamp i Slagelse
EM-deltagelse med både seniorer og veteraner, som havde medført nedsættelse af et veteranudvalg for begge køn.
Desuden DM med forholdsvis beskeden deltagelse hos seniorerne (Slagelse), men med mange
deltagere hos veteranerne (Ballerup).
Formanden har (som vist den hidtil eneste i DK) bestået dommereksamen.
M.h.t. klubber er der fremgang. Fra 3-8 i 2019.
Antallet af baner er endnu større. Fra 32 til 90 i 2019.
Padel har været omtalt i flere elektroniske medier (TVA og TV2-sport), samt i flere trykte – primært
i.f.m. med åbning af lokale baner.
Der er sket en 3-dobling af licens-spillere.
CN omtalte den store arbejdsmæssige belastning og nævnte især, at det ville gavne både
udviklingen af sporten – samt frigøre tid hos ham selv – hvis vi kan få etableret faste udvalg til:
Turneringer – elite – uddannelse.
CN udsender snarest et udkast til ”struktur i.f.m. frivilligt arbejde i DPF”.
Beretning blev herefter godkendt med applaus.
3. Regnskab blev enstemmigt godkendt uden nævneværdige kommentarer.
4. Ingen indkomne forslag (disse var jo behandlet på den ekstraordinære generalforsamling tidligere.
5. Valg af næstformand, kasserer og to bestyrelsesmedlemmer:
Alex blev genvalgt som næstformand
Marina Sarkova blev nyvalgt som kasserer – velkommen til.
Pauline blev genvalgt som bestyrelsesmedlem
Lasse Vedersø blev nyvalgt som bestyrelsesmedlem – velkommen til (indkitning
afventes).
Thyge Christensen blev genvalgt som suppleant
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6. Valg af medlemmer og suppleanter til ordensudvalget.
CN beskrev vigtigheden af dette udvalg – hvis det en dag skulle blive nødvendigt. Udvalget er en
slags ”klageret” i.h.t. uregelmæssigheder i.f.m. driften af foreningen, afholdelse af turneringer mv.
Ingen umiddelbare kandidater, så det blev besluttet, at Forretningsudvalget kan nedsætte dette
udvalg i takt med, at interesserede dukker op.
Det samme er tilfældet m.h.t. et lovudvalg.
7. Valg af revisor:
Carsten Meier blev genvalgt.
8. Forretningsudvalg og sekretærfunktion. For at smidiggøre dagligdagen og beslutningsprocesser
blev det vedtaget at nedsætte i Forretningsudvalg (FU – fremover) blandt bestyrelsens medlemmer
i.h.t. fremsendte forslag. CN, AL og PA valgtes til dette, ligesom MS skal involveres, når/hvis der er
forhold, der påvirker forbundets økonomi.
EH blev valgt som sekretær i.h.t. fremsendte forslag.

Eventuelt.
En mindre debat om DTF’s repræsentation i bestyrelsen, samt det fremtidige samarbejde
forbundene imellem blev diskuteret. Bestyrelsen arbejder videre ud fra de forskellige
tilkendegivelser.
Derefter takkede formanden for god ro og orden – og ønskede vist Glædelig Jul.

18/12-2019, EH.
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