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Dansk 
Padel Forbund 

Augustvej 60 
2860 Søborg 

www.danskpadelforbund.dk 
Kontakt@danskpadelforbund.dk 

 

 

Tidspunkt: 21. august 2020 kl. 17:00 

Sted: Odense Eventyr Golf (medlemsklub) 

 

Deltagere: Stemmeberettigede: Ballerup Padel Klub (BPK, Lasse Vedersø), 

Gladsaxe Tennis Klub (GTK, Ole Egholm), Odense Padel Klub (OPK, Line 

Larsen), Køge Padel Klub (KPK, Kenneth Sverker Nilsson), Tåsinge Tennis- og 

Padelklub (TTPK, Christian Nybroe). 

 

Endvidere var der fremmøde af Frederik Bentler (BPK, DPF bestyrelse) samt 

Mads Fuglsang (OPK, DPF bestyrelse) samt af Michael Frandsen (BPK) og Alvaro 

Maldonado (OPK). 

 

Vi havde problemer med vores online-system, så desværre lykkedes det ikke 

for Anders Kirkebæk Müller (TTPK) at deltage, hvormed Christian Nybroe 

repræsenterede TTPK, og det lykkedes heller ikke for Daniel Kvist fra Fredericia 

Padel Federacion (FPF) at deltage. Vi har efterfølgende indkøbt nye forstærkede 

mikrofoner til fremtidig afvikling af online-møder, og den manglende 

forbindelse har ikke medført særlige klager herom, herunder ikke uenighed om 

nogle af punkterne på dagsordenen, men bare ærgrelse hos alle parter. 

 

 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 

 

Michael Frandsen (BPK) blev valgt som dirigent. Dirigenten startede med at 

konstatere, at indkaldelsen til generalforsamlingen var sendt til medlemmerne 

allerede den 27JUL20, hvorfor indkaldelsen var indsendt rettidigt (senest 14 

dage inden for ekstraordinær generalforsamling, både under de ”gamle” 

vedtægter, som generalforsamlingen blev afviklet under, som for de ”nye 

vedtægter”). 

 

Ole Egholm blev valgt som referent. Dirigenten vurderede at deltagerantallet 

var tilstrækkeligt begrænset til at han selv kunne fungere som stemmetæller. 

 

 

2. Information om bestyrelsens arbejde 

 

Dirigenten gav ordet til Ole Egholm (OE), formand for Dansk Padel Forbund, 

der gav en længere beretning om situationen i Dansk Padel Forbund siden den 

nye bestyrelse blev sammensat ved den ordinære generalforsamling 20MAR20. 

 

OE fortalte, at årsagen til den indkaldte ekstraordinære generalforsamling er 

udsprunget i en vurdering fra bestyrelsens side om, at DPF skal have tilrettet 

sine vedtægter til den virkelige verden. Mere præcist forklarede OE, at det efter 

seneste generalforsamling (20MAR20) stod soleklart for den del af bestyrelsen, 
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der ikke var valgt ind i DPF af tennisforbundet (DTF), at Dansk Padel Forbund 

kun kunne komme videre med sit arbejde uden samarbejdsaftalen med DTF. 

Der har været fuld enighed i bestyrelsen i DPF herom, ikke mindst fordi at det 

netop var Dansk Tennis Forbund, der ønskede at DPF skulle nedlægges og 

aktiviteterne lægges over til tennisforfundet. Med en sådan dagsorden, der blev 

afvist af samtlige deltagende medlemmer af DPF (7 ud af dengang 8) ville der 

ikke være fordel for nogle i et fremtidigt samarbejde. 

 

DPF aftalte efterfølgende – og i enighed og mindelighed – med DTF om at den 

oprindelige samarbejdsaftale, der gav baggrund for de 2 DTF-medlemmers 

bestyrelsesposter i DPF, skulle ophøre med virkning fra 01APR20.  

Samarbejdsaftalen var dog også indkorporeret ganske dybt og grundigt i 

vedtægterne for Dansk Padel Forbund. Derfor skulle vedtægterne ændres for 

at sikre, at Dansk Padel Forbund arbejder efter et juridisk korrekt 

arbejdsgrundlag. 

 

Udover disse årsager til generalforsamlingens afvikling valgte OE – nu hvor vi 

var samlet – at forklare mere generelt om padelforbundets aktuelle situation 

og hvilke indsatsområder vi arbejder for. 

 

OE forklarede om den triste konflikt med DTF omkring retten til at være 

padelforbund. 

 

Fire repræsentanter fra vores bestyrelse (OE, CN, LV og FB) var 18AUG20 til 

møde med Danmarks Idrætsforbund (DIF) omkring vores ansøgning om 

optagelse i DIF. Vi fik forklaret og fortalt alt hvad vi mente der var vigtigt, for 

at padelsporten kommer ordentligt ind på den mentale landkort også hos DIF. 

Vi fik også forklaret – og synes at vi blev anerkendt for – at vi har organiseret 

Dansk Padel Forbund lige efter ”bogen” for hvordan et medlem af DIF skal se 

ud. Vi fik også forklaret med al tydelighed, at vores ambitioner for padelsporten 

ikke kun er, at få sporten anerkendt på lige fod med andre sportsgrene, men 

også at være med i det store arbejde der ligger i at få konverteret padelsporten 

fra at være en sport for et rimeligt velhavende og et ret modent publikum, til 

at være en folkesport som alle har adgang til. Og at denne udvikling til 

folkesport sagtens kan finde sted i det krydsfelt af forskellige ejerforhold 

mellem offentligt, forenings- og privat eje af padelbanerne. Vi var også tilfredse 

med vores evne til at forklare, at padelsporten nok skal styres af padelspillere 

og ikke af tennisspillere. Og hvad blev det til? En aftale om at DIF vil forsøge 

at agere mægler mellem DPF og DTF i et møde, som bliver sat op af DIF og 

DTF. Det har vi jo prøvet en række gange, uden skyggen af succes, ikke mindst 

gennem netop at have haft DTF-repræsentanter i vores bestyrelse i knap 2 år. 

Så det bliver da et spændende møde, som vi gerne tager så hurtigt som muligt, 

så vi og DIF kan få afklaret, hvor de præcist står, og så vi kan agere derefter 

omkring alternative finansieringsmuligheder. For selv om det for os 

padelspillere først og fremmest drejer sig om at vi vil have anerkendt padel 
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som en sportsgren på lige fod med andre sportsgrene, så drejer det sig i næste 

led også om finansieringsmuligheder til at drive et forbund. Med den 

eksisterende tilstand har DTF allerede holdt millioner af mulige støttekroner 

væk fra DPF, hvoraf nogle af disse er tilfaldet DTF i stedet for DPF. Det mener 

vi er en skam, når vi samtidig synes at forstå, at ikke kun samtlige medlemmer 

af DPF bakker op om DPF som et selvstændigt forbund, men at også det 

langtovervejende flertal af alle padelspillere mener, at padelsporten skal 

organiseres af et padelforbund. 

 

OE forklarede endvidere, at kampen om magten over padelsporten, som DTF 

kæmper for at overtage fra os, ikke kun er en dansk kamp, men er en ambition 

også internationalt i Tennis Europe. Her har vi opsnappet et brev dateret 

19AUG20 til alle medlemmerne omkring deres ”Vision: Padel as part of the 

tennis world” og ”Strategic objectives: Significantly increase the number of 

national tennis associations that govern padel in Europe”. Ja tydeligere kan det 

vist ikke siges, og selv om de viser 21 lande hvor de mener de har kontrollen, 

så har de den reelt kun i 6 europæiske lande, svarende til 8,5% af Europas 

padelbaner. Den udviste strategi fra Tennis Europe vil påføre padelsporten stor 

skade i mange år fremadrettet, fordi de næppe nogensinde får kontrol over de 

store europæiske padellande som Spanien, Portugal og Sverige, og at de kun 

kan vinde i de lande, hvor padelsporten er lille og organisationerne er små og 

fattige. Og hvis padelsporten udvikler sig fortsat med den fart som den gør nu, 

så er det OEs vurdering, at de på sigt alligevel ikke kan lade padelsporten 

underkaste sig tennissporten. Så ikke alene kommer vi til at se konflikt nu, hvor 

tennisforbundene prøver at tage magten over de selvstændige padelforbund. 

Om nogle år kommer vi til at se den igen på tværs af Europa, når de enkelte 

landes padelspillere efterhånden vælger at bryde med tennisforbundene. 

Ambitionen er i den grad skadelig for padelsporten, og det vil den også ende 

med at være for tennissporten, der kommer til at bruge flere penge og mere 

tid på en konflikt med padelspillere frem for at passe deres opgaver med at 

sikre en fortsat fin tennisfremtid. En trist strategi, og Tennis Europe skal gøres 

opmærksom på de mange nationale skadefølger, som denne strategi har. 

Heldigvis er det ikke alle lande lokalt der gør som Tennis Europe ønsker, men 

desværre for os er DTF blandt de nationale forbund, der forfølger den forkerte 

strategi. 

 

Konsekvensen for en længere årrække bliver, at der kommer det dobbeltudbud, 

som DTF allerede har annonceret at de vil forfølge (læs: Udbyde det samme 

som vi gør i DPF), og meget tyder på, at der også kommer to spor 

internationalt: Et ”filialspor” styret af Tennis Europe/ITF og et rendyrket 

”padelspor” som forfølges af de nationale organisationer, der styres af 

padelspillere. Trist for padelsporten. Det eneste der ville være mere trist er, 

hvis padelsporten aldrig blev anerkendt som andet end en filial til tennis. 
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Af mere faktuelle ting konstaterede vi på generalforsamlingen, at padelsporten 

fortsat er i en helt fantastisk udvikling her i Danmark: På datoen for 

generalforsamlingen havde vi 18 medlemmer (op fra 8 den 20MAR20), og vi 

har talt det samlede antal baner i Danmark op til nu 168 padelbaner (op fra 99 

31DEC19). Vi er bevidste om en pipeline til et stykke over 250 padelbaner, og 

vores forestillinger om at vi skulle kunne nå 180-200 padelbaner ved udgangen 

af 2020 ser efterhånden ud til reelt at blive overgået af virkeligheden. 

 

Målt i antal klubspillere var der 881 ved udgangen af 2019, og uden at vi kan 

de præcise tal vurderer vi, at vi med de 18 medlemmer nu er på omkring 1.400 

registrerede spillere. Det skal nævnes, at flere af de nyligt indmeldte 

foreninger er forholdsvis nystartede padelklubber. 

 

Endvidere berettede OE om det store aktivitetsudbud, som vi har haft i 2020 – 

og alt dette trods coronakrisen: Vi har afviklet i alt 13 ranglisteturneringer indtil 

videre i 2020, vi har samlet en padelliga-turnering (DPF Ligaen) der i 

skrivende stund har 39 tilmeldte hold og over 350 spillere, vi har arrangeret 

en del landsholdssamlinger, vi laver klubmesterskaber 24OCT20 og håber at 

lykkes med at arrangere en stor Danish Padel Award 29DEC20. Og hvis nogle 

skulle være i tvivl, så er vi både medlem af den globale padelorganisation FIP 

og den europæiske padelorganisation FEPA. 

 

Formandens beretning blev løbende suppleret med inputs fra de øvrige 

bestyrelsesmedlemmer. Dirigenten konstaterede, at det nok ikke var 

nødvendigt at ”godkende” beretningen, men mente alligevel, at den nok var 

godkendt. 

 

 

3. Forslag til nye vedtægter for Dansk Padel Forbund. 

 

Baggrunden for vedtægtsændringerne og afviklingen af nærværende 

generalforsamling blev allerede forklaret under formandens beretning. 

 

Direkte omkring de nye vedtægter forklarede OE endvidere, at 

generalforsamlingen skal være opmærksom på, at bestyrelsen har skrevet 

vedtægterne grundigt om. Som i fuldstændigt omskrevet. Essensen for os alle 

af ændringerne er dog ikke enorm, ud over at DTF ikke længere fremgår af 

vedtægterne. 

 

De øvrige ændringer består primært i, at vi har valgt at  

• Flytte kompetencen omkring kontingentfastsættelse fra bestyrelsen til 

generalforsamling 
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• Ændret modtager i tilfælde af forbundet opløsning (der nu skal fordeles 

til medlemsforeninger efter forholdet for de seneste 5 års 

kontingentindbetalinger) 

• Afskaffet lovudvalget, der aldrig har været i anvendelse og ikke er et 

udvalg, der forventes af DIF. 

 

Endvidere har vi valgt at sammentrække en lang række paragraffer til færre 

paragraffer, herunder, hvilke ”underkastelser” vi påtager os i forhold til 

nationale og internationale medlemsskaber (§2), ligesom vi har samlet alle 

paragraffer omkring generalforsamlingen i én paragraf (§9). 

 

OE oplyser, at det nye sæt vedtægter har været til gennemlæsning hos DIF, 

der ikke har fundet hverken fejl eller mangler eller andet, der har givet 

anmærkninger i forhold til eventuelt fremtidigt medlemskab af DIF. 

 

OE takkede både Christian Nybroe, samt juristen og padelspilleren Anna 

Dabrowski, om deres grundige bidrag til at sikre, at de her foreslåede vedtægter 

kunne præsenteres på denne generalforsamling af en enig bestyrelse. 

 

Dirigenten valgte, efter præsentationen fra formanden, at høre, om der var 

indvendinger eller overvejelser herom, hvilket ikke var tilfældet. Og vel 

vidende, at vi kunne have valgt at tage hvert punkt for sig og stemme om det, 

valgte dirigenten at starte med at høre, om samtlige deltagere kunne godkende 

det nye sæt vedtægter i sin helhed. Det kunne samtlige deltagere, og det 

sparede en del tid på generalforsamlingen at vedtægterne blev enstemmigt 

vedtaget. 

 

4. Valg af ledige poster i bestyrelsen i Dansk Padel Forbund. 

 

Ifølge vedtægterne, både de nye og de gamle, er der 7 pladser i DPFs 

bestyrelse. Og selv om disse skal vælges på den ordinære generalforsamling, 

så valgte bestyrelsen alligevel at annoncere efter bestyrelsesmedlemmer, da 

vores ene bestyrelsesmedlem, Liv Deleuran-Skjold, forståeligt har valgt at 

forlade sin bestyrelsespost i DPF, da hun er gravid for anden gang og derfor 

vælger at prioritere sit privatliv højere, samtidig med at hun også vil passe en 

karriere som padelspiller. 

 

Endvidere har DPF allerede internt valgt at lade Christian Nybroe være 

forbundets kasserer, og den bestyrelsespost, som den tidligere kasserer, en 

ikke-padelspiller ved navn Marina Sarkova, besad, er derfor også blevet 

disponibel. 

 

Vi havde en længere snak om hvad en bestyrelsesplads var udtryk for, og med 

det arbejdsniveau, som den aktuelle bestyrelse har, kan det måske godt virke 

lidt skræmmende, ikke mindst med tanker på, at arbejdsindsatsen er ulønnet. 
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Vi konkluderede dog, at hvert bestyrelsesmedlem selv vælger mængden af sin 

indsats, vel vidende, at en menig bestyrelsespost hurtigt kan koste omkring 10 

timer om ugen for nuværende. 

 

Efter en længere snak besluttede generalforsamlingen følgende: 

 

• Daniel Kvist (Fredericia Padel Federacion) vælges ind i bestyrelsen for 

en periode indtil DPFs næste ordinære generalforsamling, der finder sted 

i marts/april 2021. 

 

• DPFs bestyrelse bemyndiges af generalforsamlingen til at finde 

yderligere et bestyrelsesmedlem, der kan sidde i bestyrelsen indtil 

næste generalforsamling. 

 

• To suppleanter til bestyrelsen er valgt i form af Paulina Andreasson 

(TTPK) og Kenneth Sverker Nilsson (KPK). 

 

Bestyrelsen i Dansk Padel Forbund består herefter af Ole Egholm, formand, 

Mads Fuglsang, næstformand, Christian Nybroe, kasserer, samt Lasse Vedersø, 

Frederik Bentler og Daniel Kvist. 

 

 

5. Valg af ledige pladser i DPFs ordensudvalg. 

 

Ifølge vores nye vedtægter skal vi have et ordensudvalg, der skal bestå af 3 

personer, der behandler sager, der vedrører forståelse, efterlevelse eller 

administration af DPFs vedtægter. Den præcise definition fremgår af vores 

netop godkendte vedtægter, §11. 

 

Medlemmer af ordensudvalget må ikke være medlem af andre organer under 

eller tilknyttet DPF. 

 

DPFs bestyrelse har fået to kandidater, som lever op til kravene, og disse blev 

valgt. Det var 

 

Carsten Suh Høi Meier (TTPK) og Michael Frandsen (BPK). Endvidere blev 

bestyrelsen bemyndiget til at finde en tredje person samt en suppleant. Valg af 

alle ordensudvalgsmedlemmer skal gentages på vores ordinære 

generalforsamling til marts/april 2021. 
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6. Indkomne forslag 

 

Der var ingen indkomne forslag, og dirigenten skred fluks videre til næste og 

sidste emne. 

 

7. Eventuelt 

 

Her var snakken ganske livlig, i særdeleshed omkring vores forhold til både FIP 

og FEPA. Alvaro Maldonado, der har været aktiv i DPF under hele opstarten 

indtil 20MAR20, kom med en række gode råd til hvad der findes af 

mentalitetsforskelle mellem latinsk og skandinavisk tankegang. Alvaro har selv 

argentinsk baggrund, og han vil meget gerne fortsat bidrage til DPF med gode 

råd herom. Konklusionen er, at vi skal sørge for så vidt muligt at holde kontakt 

med folkene i både FIP og FEPA, også selv om vi ikke var blandt de lande, der 

i november 2018 stemte på den valgte præsident i FIP.  

 

 

 


