Referat fra generalforsamling 2020
23. marts 2020

(afholdt d. 20/03-2020 i KMDs lokaler i Odense):
Til stede:
Medlemmer:
Tåsinge Tennis & Padel Klub: Anders Kirkebæk Müller (online)
Odense Padel Klub: Mads Fuglsang
Vester Skjerninge Tennisklub: Michael Grube Andersen (online)
ATK: Liv Deleuran-Skjold (online)
Tisvilde Tennis: Ilse Jacobsen (online)
Gladsaxe Tennis og Padel Klub: Ole Egholm
Ballerup Padel Klub: Frederik Bentler
Holbæk Tennis & Padel Klub var det eneste medlem, der ikke var til stede.

Bestyrelsen:
Formand Christian Nybroe
Næstformand Alex Laugesen (online)
Kasserer Marina Sarkova (online)
Paulina Andreasson
Alvaro Maldonado (online)
Lasse Vedersø
Joakim Thörring (online)
Der var afbud fra Kai Holm, og Thyge Christensen.
Alt i alt en meget stærk repræsentation af både medlemsforeninger og bestyrelsen, og vi lykkedes
med at afholde generalforsamlingen i disse coronatider med stor afstand mellem de 6 fysisk
fremmødte deltagere og yderligere 8 deltagere online.

Referat:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Paulina Andreasson valgtes som dirigent, Ole Egholm som referent og Mads Fuglsang som
stemmetæller.
2. Formandens beretning
Christian Nybroe berettede om året der gik (2019), og det meste er nævnt i vedlagte bilag over
årets aktiviteter. Han nævnte bl.a. FIP Trænerkursus, junior- , senior- og veteran DM, senior- og
veteran EM, ungdomscamp, flere klubber, en tredobling af baner, mediedækning af DR, TV2, DR
Radio og adskillige skrevne medier. Veteran DM, havde deltagelse af 24 herrehold, 8 mixhold
og 4 damehold og var det hidtil største DM. Senior DM var med noget færre deltagere,
angiveligt fordi mange afholdt sig fra at deltage, pga. ringe vinderchancer.
Christian Nybroe forklarede også, at Dansk Padel Forbund havde søgt frivillig arbejdskraft til nogle af forbundets mange opgaver, og dette havde blandt andet sikret,
at Marina Sarkova (der ikke er padelspiller) er kommet i bestyrelsen som
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Michael fra Vester Skerninge Tennis Klub spørger hvordan det går med tilgangen af medlemsklubber, og Christian Nybroe konstaterer, at udviklingen kunne have været bedre. I 2018 var der
kun 4 medlemsforeninger, i 2019 kom yderligere 4 til, og i 2020 er der tilkommet ét nyt medlem
(Ballerup Padel Klub) mens ét medlem er faldet fra (Padel Klub København). Der var generel
enighed om, at netop udviklingen og tilgangen af flere medlemsklubber er et af forbundets
kommende indsatsområder
3. Forelæggelse af årsrapport
Christian Nybroe præsenterede regnskabet. Vi konstaterede en omsætning på 143.529 kr., men en
del af dette beløb var med tilsvarende direkte omkostninger til bl.a. turnerings- og trænerkursusafvikling.
Direkte adspurgt var kontingentindtægterne 12.800 kr., og der blev solgt spillerlicenser for godt
16.585 kr. (præcis opgørelse blev ikke nævnt på generalforsamlingen, men fremgår af regnskabet).
Der blev også spurgt ind til, om der var modtaget støttepenge fra DGI, DIF eller DTF. Det blev
oplyst, at der ikke var modtaget støttemidler i 2019. Der var enighed om, at den økonomiske
volumen i Dansk Padel Forbund har enormt potentiale.
Regnskabet blev herefter godkendt uden anmærkninger.
4. Behandling af eventuelle forslag. Samarbejdet med DGI og DTF
DGI har bevilget en million kr. til padelaktiviteter. DTF er, ifølge DTF, automatisk med i dette tiltag
pga. en tennisaftale med DGI. DPF er inviteret med i dette samarbejde om padel under
forudsætning af:
a. DPF nedlægger sig selv.
b. FIP og EPA (internationale turneringer) medlemsskaber skal overføres fra Dansk Padel
Forbund til samarbejdet, under navnet Padel Danmark eller Dansk Padel, hvis muligt,
alternativt til DTF.
c. Planlagte turneringer i DPF overgår til det omtalte samarbejde kaldet PadelDanmark.
Det medførte en livlig diskussion med Joakim Thörring, DTFs repræsentant i DPFs bestyrelse, som
den eneste, der forsvarede forslaget.
Christian fortalte at han og Alex følte sig pressede til at foreslå samarbejdsaftalen med DGI/DTF, da
de begge er ”trætte” efter 2,5 års frivilligt arbejde og ønsker at nedtrappe indsatsen, samtidig med
at der ikke umiddelbart stod nye frivillige kræfter parat til at tage over. Deres frivillige
arbejdsindsats ville ikke give mening hvis DTF/DGI udbød turneringer mm., men ikke ønskede at
samarbejde/koordinere med et selvstændigt DPF.
De øvrige deltagere fremførte en række argumenter, hvoraf det vigtigste argument er, at
padelsporten ikke vil være ”lillebror” til tennis. Det er en selvstændig sportsgren, dog med samme
pointsystem som tennis, men henter spillere fra alle sportsgrene, herunder tennis, squash,
badminton, bordtennis, håndbold, volleyball og fodbold. Der er også padelspillere, der slet ikke har
en fortid fra andre sportsgrene, og den andel vil vokse.
Der var enighed blandt alle stemmeberettigede om, at Dansk Padel Forbund skulle bestå som
selvstændigt forbund, og dette på lige fod med andre forbund, herunder Dansk Tennis Forbund.
Forslaget om samarbejde med DGI og DTF, der ville betyde nedlæggelse af Dansk Padel Forbund,
blev derfor enstemmigt nedstemt.
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5. Valg af formand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer
Christian Nybroe valgte at trække sig fra sin formandspost, primært fordi formandskabet af Dansk
Padel Forbund har kostet alt for meget tid. Ny formand blev Ole Egholm, den eneste, der stillede
op. Ole skitserede hans umiddelbare visioner for Dansk Padel Forbund sådan her:
”Jeg har valgt at stille mig til rådighed for bestyrelsen, og gerne som formand, fordi jeg mener,
at Dansk Padel Forbund skal bestå som forbund og at det vil sikre bedst mulig udvikling af
padelsporten i Danmark. Padelsporten i Danmark er ganske ny, og har en mulig og helt
fantastisk fremtid foran sig. I Spanien ser vi, at padelsporten er landets næststørste sportsgren
(kun overgået af fodbold), og selv om det måske er en lige lovlig stærk ambition også at have
for padelsportens udvikling i Danmark, så er der ingen tvivl om, at padel er i rivende udvikling
i Danmark. Vi skal have et padelforbund, der kan matche og støtte denne udvikling,
og det får vi ikke som en lillebror til tennis, men som et forbund på lige fod med alle andre
forbund under Danmarks Idræts Forbund (DIF). Padelsporten har allerede overhalet nogle af
de mindste forbund i DIF, og det er vigtigt at denne sportsgren, der har haft stor hjælp af
private banebyggere, også bliver en sport for alle og i foreningsregi sådan som vi ser det med
andre sportsgrene. Dansk Padel Forbund har et enormt potentiale, og det kræver et stærkt
hold i bestyrelsen, og en enighed i bestyrelsen om en fælles retning. Det er meget vigtigt for
vores forbund, at Christian Nybroe, den afgående formand, fortsat vil sidde med i bestyrelsen.
Det er min ambition for Dansk Padel Forbund, at vi agerer som selvstændigt forbund, og at vi
søger om optagelse som selvstændigt medlem af DIF. Personligt er jeg selvstændig,
hjemmearbejdende, og har valgt at kaste de måske 10 timer om ugen af det tager at være
formand for Dansk Padel Forbund.”
Alex Laugesen, Dansk Padel Forbunds næstformand, valgte at trække sig helt fra bestyrelsesarbejdet, fordi han vil undgå kasketforvirring med hans ansættelse i DGI. Alex understregede, at
både padel- og tennissporten fortsat står hans hjerte nært, og at han stadig gerne vil bidrage til
arbejdet i udvalgene. Mads Fuglsang blev ny næstformand, den eneste der stillede op. Mads
Fuglsang nævnte at han også mente han har tid til at bruge kræfter på Dansk Padel Forbund, og at
han især gerne vil medvirke til at få flere børne- og ungdomsspillere i gang med sporten. Mads
nævnte endvidere, at hans holdning var, at Dansk Padel Forbund skal stå på egne ben.
På de øvrige bestyrelsesposter valgte både Alvaro og Paulina at trække sig fra bestyrelsesarbejdet,
og her fik vi opstilling fra Frederik Bentler (Ballerup Padel Klub) og Liv Deleuran-Skjold (ATK), der
begge stillede sig til rådighed som bestyrelsesmedlemmer. Christian Nybroe valgte at blive i
bestyrelsen. Thyge Christensen genopstillede ikke som suppleant og Paulina Andreasson tilbød sig
til denne post. Marina modtog genvalg som kasserer.
Den nye bestyrelse ser dernæst ud således:
Ole Egholm (formand)
Mads Fuglsang (Næstformand)
Marina Sarkova (kasserer)
Christian Nybroe
Lasse Vedersøe
Frederik Bentler
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Liv Deleuran-Skjold
Bestyrelsessuppleant Paulina Andreasson
Dansk Tennis Forbund har fortsat to bestyrelsesposter, der aktuelt varetages af Joakim Thörring
og Kai Holm.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til ordensudvalget.
Ordensudvalget har været repræsenteret af Marianne Nybroe, der valgte at trække sig, efter
sigende uden at der har været en eneste opgave i udvalget. Christian Nybroe, der er den eneste
uddannede padeldommer i Danmark, stillede gerne op som bestyrelsesrepræsentant for ordensudvalget, og han fik tilslutning fra både Mads Fuglsang og Frederik Bentler, der også gerne ville
deltage i arbejdet.
7. Valg af revisor
E-revisor hjælper gerne fortsat og blev genvalgt.
8. Eventuelt
Under eventuelt, blev det fra Ballerup Padel Klub (BPK) fremlagt, om vi fortsat kunne have en
bestyrelse, der også havde to repræsentanter fra Dansk Tennis Forbund (DTF) ved bordet, når nu
DTF netop havde foreslået at nedlægge Dansk Padel Forbund. BPK anser det som illoyalt at man for
det første laver en aftale om padel med DGI uden at inddrage DPF og derefter, fremsætter et
forslag om en samarbejdsaftale der forudsætter at DPF skal nedlægges. Til dette bemærker Joakim
at forslaget er stillet af DTF, DGI, Christian og Alex.
Da punktet blev fremført under eventuelt og ikke som punkt til dagsordenen blev vi enige om, at vi
godt kunne diskutere det, men ikke træffe endelige beslutninger herom.
Flere af medlemsforeningerne fik et sidste ord med på vejen, og her blev det understreget fra bl.a.
Odense Padel Klub, Vester Skerninge Tennis Klub og Tisvilde Tennis, at de ønsker at DTF og DPF er
to ligeværdige forbund, der kan have et godt ligeværdigt samarbejde.
På trods af den livlige, og nogle gange følelsesladede diskussion om især tvisterne mellem Joakim
Thörring og de øvrige bestyrelsesmedlemmer var der generel enighed om, at det altid er bedst med
et godt samarbejde, og at det er vigtigt for padelsporten at der er et godt samarbejdsklima.
Den nytiltrådte formand Ole Egholm konstaterede dog, at han ikke havde i sinde at bruge specielt
meget af sin tid på fremtidige gnidninger med Dansk Tennis Forbund men først og fremmest
arbejde for udviklingen af padel i Danmark. Ole Egholm udtrykte også stor tilfredshed med
sammensætningen af den nye bestyrelse, hvor han ser mange forskellige og meget stærke
kompetencer samlet, med det fælles mål at udbrede padelsporten i Danmark.
Generalforsamlingen blev afsluttet med et stort TAK til alle afgående medlemmer for deres
store indsats gennem flere år. I disse corona-tider og måske på grund af den livsvigtige debat
for Dansk Padel Forbunds overlevelse var der desværre ikke tilstrækkelige ressourcer til en
ordentlig tak og hyldest til alle, der har bidraget undervejs. Det er bestyrelsens ambition, at
kan vi råde bod på det en dag.
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