Referat fra bestyrelsesmøde
7. juni 2020 kl 9-14 i Odense
24. juni 2020
Til stede: Ole Egholm (O), Christian Nybroe (CN), Mads Fuglsang (MF), Lasse Vedersø (LV), Liv
Deleuran-Skjold (LV) og Anna Dabrowski (AD) som observatør og ordstyrer. Afbud fra Frederik
Bentler.
1) Status på vores økonomi per 31MAY20 og per d.d.
Saldoen viser lidt over 60.000 kroner, og vi er nu oppe på 6 betalende
sponsorer og på over 150 personer, der har købt spillerlicens. Pr
30JUN20 laver vi et detaljeret halvårsregnskab.
2) Status på sponsorkontrakter
6 betalte sponsorater, og yderligere 4 tilsagn, hvor penge endnu ikke er gået ind.
Vi er endnu ikke gået i gang med at finde sponsorer på systematisk vis, og det arbejde
kommer vi muligvis først i gang med efter sommerferien. Vi kommer måske til at hæve
prisen for standardsponsoratet for nytilkomne hvis vi bliver så heldige at vi får over 20
sponsorer.
CN nævnte, at vi også havde behov for både boldsponsorer og sponsorer til
landsholdstøj. Det er selvfølgelig noget hele bestyrelsen ønsker sig, vi er dog enige om,
at vi skal være særligt opmærksomme på sponsoraftaler, der indeholder elementer af
eksklusivitet.
Omkring landsholdstøj ser vi mægtig gerne tøj med mange forskellige firmalogoer på.
AD og LV ser om de kan finde sponsorer til landsholdstøj og/eller boldsponsorer. Vi
havde en længere diskussion om, hvorvidt bolde skulle være godkendt af FIP eller ej. Vi
blev enige om, at såfremt vi bruger bolde, som spillere generelt er tilfredse med, så
kan vi i alle vores turneringer undtagen FIP, EPA og WPT turneringer bruge de
boldmærker der passer os.
3) Status på flere medlemsklubber
Aktuelt 10 medlemsklubber, op fra de 8 der var på seneste generalforsamling
20MAR20. Vi er ikke tilfredse med, at der endnu ikke er kommet flere klubber, og vi
aftalte at prøve at fordele klubhvervelsen/skabelsen ud fra følgende geografiske princip
efter hvad postnummer starter med: 1: Anna, 2: Ole, 3: Bentler, 4: Lasse, 5: Christian,
6+7+8: Mads (undtagen Holstebro), 9: Lasse. Tænker er, at vi systematisk sørger for
at have kontakt med hver enkelt klub/forening/padelcenter så vi har styr på, om og
hvornår de vil være med i Dansk Padel Forbund.
Vi har forstået, at DGI/DTF desværre ikke anbefaler sine medlemsklubber at melde
sig ind i Dansk Padel Forbund, hvilket muligvis er årsagen til at vi ikke har fået
et endnu hurtigere voksende antal medlemmer.
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Vi havde også en principiel diskussion omkring kontingentet, hvor vi har aftalt at nye
klubber og foreninger kan melde sig ind i Dansk Padel Forbund gratis in d. 15. august
2020, hvorefter kontingentprisen igen bliver 2.000,- DKK for et års medlemskab. På
sidste møde diskuterede vi en mulig fremtidig kontingentmodel, som vi ikke tog
beslutning om, og på nærværende møde blev vi enige om, at medlemskontingent
fremadrettet ikke børe ”overlades” til en bestyrelse, men besluttes på generalforsamlingen, såfremt generalforsamlingen ellers ønsker det. Dette ændres i vedtægter
snarest. Indtil da vil kontingentet ikke blive diskutteret yderligere.
4) Samarbejde med de private centre
Der er enighed i bestyrelsen om, at vi gerne vil knytte de private centre tættere til
Dansk Padel Forbund, dog uden at gå på kompromis med de retningslinjer som DIF har
for forbundsarbejde. Vi har stadig ikke den præcise model på plads, ud over
ambitionerne og tilbud til de private centre om at indgå i DPFs sponsorkoncept.
5) Revision af vedtægterne, herunder afholdelse af ekstraordinær
generalforsamling. Hvordan, hvornår?
Preliminær dato sat til 21. august 2020 klokken 18.30 og denne gang et sted i
nærheden af København. Vi mangler endnu at færdigskrive forslag til de nye
vedtægter, og OE ønsker, at de får en grundlæggende revision. Essensen er dog først
og fremmest at skrive DTF ud af vedtægterne som følge af kontraktophøret med DTF,
samt at gøre dem kortere. Hertil kommer, at vi også er enige om flytte kompetencen
for fastsættelse af medlemskontingentet fra bestyrelsen over til generalforsamlingen.
OE+AD+CN prøver at blive enige om hvordan vedtægterne skal se ud, som vi vil foreslå
først den øvrige bestyrelse (på næste møde) dernæst kan en forhåbentlig enig
bestyrelse foreslå godkendelse til generalforsamlingen
6) Træneruddannelsen? (CN)
Ingen færdige konklusioner her. LV og AD vil gerne udbyde endnu mere træning og
kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde om, hvordan vi kan lave en klar og
clean samarbejdsmodel med LV og AD omkring Dansk Padel Forbund og
træneruddannelse.
7) Padelintroduktion for bestyrelser (CN)
Enighed om at vi gerne rykker ud til bestyrelser, enten mod betaling eller også fordi de
er blevet medlemmer af DPF.
8) Status på turneringsudbud
LV har – stærkt opbakket af den øvrige bestyrelse – sat en længere turneringsrække i
gang i det danske landskab hen over sommeren, alle ranglistekampe, og det forløber
godt. Ambitionen er, at hele turneringsrækken samlet set skal gå i nul, og at
spillerdelen dermed går i fint positiv når vi indregner, at folk tegner spillerlicenser. Der
var enighed om, at det er en god kombination når LV står for turneringskonceptet,
indkaldelsen osv, og at de lokale centre/klubber står for gaver, forplejning osv.
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9) Status på DPF Padel Liga
Tilmeldingsfrist 15AUG20, og der har været mange tilkendegivelser. Bestyrelsen
fastholder at det både kræver spillerlicens og vi vurderer i øjeblikket hvor vidt vi vil stå
fast på krav om medlemskab i en af DPFs medlemsforeninger.
10)

Status på DPF-ranglisten

Godt 150 spillere har valgt at overføre sine rangliste points fra sidste år til Rankedin, og
disse er nu ved at blive overført. Især den sidste uges tid har en del spillere sluttet sig
til.
11)

Danish Padel Award (OE/LV)

Vi drøftede ideen om at lave en årlig begivenhed som vi vil kalde Danish Padel
Award. Vi vil afholde den efter afvikling af alle mesterskaberne sidst på året og samle
alle de interesserede indenfor padelsporten i Danmark, både spillere, center-ejere,
klubber og sponsorer. Der var generelt stor stemning for at gennemføre et sådant
arrangement, og datoen blev sat til 29. december 2020.
12)

FIP og VM. Og så lige FEPA. Status?

Dansk Padel Forbund er medlem af både det internaitonale padelforbund FIP og af det
europæiske padelforbund FEPA. OE og CN orienterede om situationen, der ikke ligefrem
er yndig på den internationale arena, da mange medlemslande anklager den italienske
ledelse af FIP for at beslutte det meste helt uden om den demokratiske proces i FIPs
vedtægter. Det drejer sig blandt andet om afviklingen af det planlagte VM i Qatar i
november 2020 som både Spanien og Portugal har valgt at boykotte af samme årsag.
13)
Status på landsholdet, herunder fordeling af opgaver og
ansvar på herre-, dame-, og 45+. Kan vi finde en
landsholdssponsor/sponsorer?
LV har påtaget sig opgaven at kaste lidt tid i at sikre landsholdstræning og
landsholdssamlinger. Vi havde en del snak om hvordan vi gør, og da træner Hüsse har
sagt, at han har på sigt ikke kan træne både herrer og damer – og vælger fortsat at
træne herrerne – så står vi og mangler en landsholdstræner til kvindelandsholdet. Vi fik
vendt nogle muligheder, og endelig valg herom blev lagt til LV og AD, og såfremt/når
de kommer til enighed om den rigtige træner, så bakker resten af bestyrelsen
formentlig op herom.
Omkring veteranlandsholdet har Estelle Dehn-Christoffersen ønsket at mødes med
bestyrelsen og fortælle/tale om situationen her, hvilket vi blev enige om at vi meget
gerne ville gøre på næste bestyrelsesmøde, hvor veteranudvalget bliver særligt
inviteret.

•
•
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Omkring de forskellige roller omkring udvælgelse og holdsammensætning blev vi enige
om følgende principper:
Bestyrelsen vælger og ansætter landsholdtrænerne.
Landsholdstræneren både træner og tager endelig beslutning om hvem der deltager på
landsholdet til de enkelte begivenheder.
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Rollen som holdleder er administrativ og rådgivende til træner.
Disse idealer afviger lidt fra dagens situation, ikke mindst fordi spillerne selv finansierer
al træning og derfor i høj grad selv gør som de nu ønsker. På sigt anerkender
bestyrelsen behovet for, at DPF skal være med til at finansiere noget af, måske på sigt
det hele af, landsholdstræningen, og så er det vores udgangspunkt at vi går til værks
som ovenfor.
LV har tilbudt sig selv i rollen som bestyrelsens landsholdskoordinator.
CN har tilbudt sig selv i rollen som bestyrelsens veteranlandsholdskoordinator.

14)

Samarbejdet med DGI

DGI er ikke vendt konkret tilbage på vores henvendelse om samarbejdsmuligheder, og
det kan have mange årsager, ikke mindst corona-krisen, der har gjort mødeaktivitet
besværlig. Vi blev enige om at kontakte DGI endnu en gang.
15)

Kørepenge

Der er i bestyrelsen enighed om, at der kan tildeles kørepenge efter de officielle satser
når der samkøres til bestyrelsesmøder på tværs af landet, og når der køres til opgaver,
som på forhånd er godkendt af formanden eller bestyrelsen. Hvad angår hele LVs
turneringsafvikling rundt i landet er det tanken, at der i turneringsindtægterne også er
midler til at sikre kørepenge til det meget store kørselsbehov i den forbindelse.
16)

Næste bestyrelsesmøde, hvornår?

Næste bestyrelsesmøde bliver torsdag 2. juli 2020 kl 18-23 på
Augustvej i Søborg. Der medfølger aftensmad.

Bestyrelsen retter en stor TAK til Mads Fuglsang for at lægge både
rum, have, mad og drikke til et godt bestyrelsesmøde.
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