Referat af bestyrelsesmøde 28. okt. 2020
24. november 2020
Sted:
Augustvej 60, 2860 Søborg
Deltagere: Christian Nybroe (CN), Lasse Vedersø (LV), Ole Egholm (OE)
Afbud:
Mads Fuglsang (MF), Frederik Bentler (FB) og Daniel Kvist (DK), alle på grund
af egen eller nærmestes sygdom.
Med kun 3 deltagere var vi enige om, at så længe vi var enige alle 3 gælder beslutningerne
for Dansk Padel Forbund. Hvis vi på visse punkter ikke bliver enige, udsættes beslutningen
til næste bestyrelsesmøde eller efterfølgende mailkorrespondance.
1) Håndtering af corona og alle vores DM
Vores ambition om at de DM’er vi afvikler skal være en ”folkefest”, sådan som vi alle har
haft ambitioner om, er slået helt sønder med de seneste corona-restriktioner, der blev
besluttet den d. 23 oktober 2020 og implementeret hhv. d. 26. oktober 2020
(forsamlingsforbud mere end 10 personer) og d. 29. oktober 2002 (krav om mundbind i det
offentlige rum). Under bestyrelsesmødet var der endnu ikke officiel udmelding fra DIF (som
vi er ansøgerkandidat til, og derfor gerne vil følge beslutninger fra), der havde sat sportsfolk
i vente om, hvilke arrangementer der kan fortsættes og ikke fortsætte og på hvilke vilkår.
Diskussionen om hvor vidt og hvordan vi skulle gennemføre de forestående DM var derfor
livlig og gav ikke treenighed. Diskussionen gik især på, om vi skulle udsætte DM indtil
corona-krisen var ovre, eller gennemføre under de triste omstændigheder, hvilket vi godt
kan, men kun under strengt regime, ved at involvere fredagene til indledende kampe eller
flytte finalerne til søndag, og med garanti ikke få noget der minder om festarrangementer.
Konkret betød det, at vi ikke kunne beslutte os på mødet, og at vi har måttet inddrage den
øvrige bestyrelse efterfølgende for at finde en model for at gennemføre DM.
Vi har efterfølgende besluttet, at vi gennemfører DM, men med puljer af max. 8 spillere den
ene dag og semifinaler og finaler den næste dag, sådan at højst 8 personer har kontakt med
hinanden. Ingen publikum. Beslutningen er allervigtigst omkring veteran-DM, der hverken kan
påtage sig status af elitesport (der har en del undtagelsesregler fra forsamlingsforbuddet) eller
vores U18-DM, der ikke er omfattet af samme forsamlingsforbud.
Modellen med maks. 8 personer i fysisk adskilte puljer er helt i tråd med de gældende
coronaregler og verificeret af DIF.
Vi er bevidst om, at beslutningen medfører lidt frafald blandt de tilmeldte, men i og med at
vi tilbyder puljespil om fredagen, så sikrer vi at alle stadig får en sportslig oplevelse og vi
synes vi får sikret, at vi får kåret de bedste vindere. Folkefesterne, vi alle havde set frem
til udsættes til den dag vi taler om corona i datid.
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2) DM for klubber – Mix?
Vi har netop afviklet DM for klubber 24OCT20 for herrer, damer og tilsvarende puljer i
veteran herrer og U18 drenge. Vi kunne ikke tilbyde Mix-turneringer, idet disse skal ligge
separat, da mange spillere også spiller enten herrer eller damer.
Vi opnåede enighed om følgende fremtidige datoer for vores DM i Mix:
• 21. august 2021 spiller vi klub-DM45+ Mix
• 28. august 2021 spiller vi klub-DM Mix.
Med andre ord udvider vi ikke paletten til Klub DM i Mix her i 2020 men begynder først på
kategorien i 2021.
3) Padelligaen – status og bliver der en form for Danmarksmester her?
LV vil gerne vente med punktet da FB er dybt involveret i padelligaen og derfor skal tages
med hvis der skal besluttes, hvilket der er enighed om. LV forklarer dog, at det er
ambitionen at padelligaen afsluttes d. 12. december 2020, hvorefter Danmarks bedste hold
2020 kan kåres. For den efterfølgende sæson er der stadig overvejelser omkring den
sæsonmæssige placering, antal kampe der skal spilles og så videre. Tanken er, at samtlige
padelliga-spillere, alternativt samtlige padelliga-kaptajner, skal have et spørgsskema som
skal besvares kort efter d. 12. december, sådan at vi kan tage de bedst mulige beslutninger
for den efterfølgende padelliga-sæson.
4) Diskussion om hvordan vi vælger centre til turneringer
Kort fortalt er vi rørende enige om, at når vi vælger centre til turneringer er det ikke kun
prisen der er afgørende, men en større palette af komponenter der involverer pris,
baneforhold, loftshøjde, renlighed, omklædningsfaciliteter, publikumsfaciliteter,
købefaciliteter, regler/muligheder for hvad vi selv medbringer, samt også muligheder for
TV-transmission under fine vilkår.
5) Firmaidrætsdagen – opfølgning og fremadrettet?
Dansk Padel Forbund har hjulpet Dansk Firmaidrætsforbund med at afvikle
Firmaidrætsdagen, og vi er enige om, at samarbejdet har været godt, og vi fortsætter
gerne med tilsvarende aktiviteter med Dansk Firmaidrætsforbund. Der bliver sat møde i
kalenderen i løbet af de nærmeste par uger.
6) Har vi styr på udviklingen i antallet af padelbaner i 2021?
Der bygges snart så mange padelbaner at det kan være svært at holde øje med dem alle og
følge udviklingen. CN og OE arbejder sammen om at holde styr på det samlede udbud i
Danmark, der løbende opdateres af CN på vores hjemmeside. Vi er ved at runde 200
padelbaner i Danmark, et antal, som de mest optimistiske af os først drømte om ville
komme ved udgangen af 2020. En konkret optælling af de sikre projekter, som vi kender til,
viser at der allerede er besluttet at bygge yderligere 92 baner, og vi er nogenlunde enige
om, at hvis Danmark har 350-400 padelbaner ved udgangen af 2021, så kommer det ikke
bag på os.
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Vi er også enige om, at vi gerne ser så mange padelbaner i Danmark som muligt. Det vil
være klart bedst for sporten, og det vil øge vores muligheder i arbejdet for at gøre padel til
en folkesport. Vi tager med smil imod private investorer, vi opmuntrer gerne alle klubber og
foreninger til at bygge padelbaner, og vi bistår hellere end gerne kommunerne i deres
overvejelser om kommunalt padelbane-byggeri, som vi også gerne ser kommunerne tage
meget mere del i, end de har gjort hidtil.
7) Vores generelle sponsorkoncept, herunder prisen
Vi har udsat punktet til næste bestyrelsesmøde, og i mellemtiden kan man stadig blive
sponsor i et år for Dansk Padel Forbund for 5.000,- DKK. Vi holder indtil videre fast i
konceptet (med mulig forventning om at øge prisen, hvis vi får mange sponsorer), og vi har
ikke umiddelbart ambitioner om at ændre lige dét koncept. Der har været overvældende
positive tilbagemeldinger på vores roll ups med sponsornavne på, og der er allerede flere
sponsorer, der har lyst til at være med på de næste vi producerer. Der er allerede taget
hundredevis af billeder, som er postet på de sociale medier med vores roll-ups som
baggrund.
8) Samarbejde med private padelcentre
Et større privatejet padelcenter vil gerne i tættere samarbejde med Dansk Padel Forbund,
og der er forskellige scenarier på bordet, som vi har taget stilling til i bestyrelsen.
Vi var enige om, at vi gerne vil samarbejde med private centre, hvor vi som forbund har
indkøb i hundredetusindekronersklassen årligt, men vi er meget påpasselige med at lave
samarbejdsaftaler, der prioriterer det ene private padelcenter frem for det andet. OE
bemyndiges til, gerne sammen med FB, at se om der er nogle samarbejdspunkter med de
private centre, hvor vi rent faktisk kan opnå resultater til fordel for alle, ikke mindst for
padelspillerne.
9) Næstformandsposten
Mads Fuglsang (MF) har nævnt, at han gerne fritstiller sit næstformandsskab ved
førstkommende lejlighed, og dette af helbredsmæssige årsager. MF vil dog gerne blive i
bestyrelsen som menigt bestyrelsesmedlem. OE, der drømmer om at tage en længere ferie i
det nye år, hvis ellers man må rejse for myndighederne, har behov for at vide, at der er en
næstformand til at tage organisationen over under hans eventuelle fravær.
Det blev efterfølgende aftalt, af Frederik Bentler er den rette til næstformandsposten.
Bestyrelsen konstituerer sig hermed med FB som næstformand, en beslutning der tages
indtil vi afvikler næste generalforsamling, hvor posten skal på valg.
10)

Trænerkurser og dommerkurser

Alle kurser med internationalt tilsnit, leveret fra FIP eller FEPA, er udsat så længe coronavirus hærger Europa. Men der er stadig et glubende behov for at få uddannet trænere, og
her er vi i DPF ikke klar med et alternativt udbud.
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CN bemyndiges til at finde på alternative kursusudbud, eller samarbejdspartner, der skal
sikre, at DPF også kommer i front med træneruddannelserne. I mellemtiden glæder vi os
over, at DGI laver mindre trænerkurser, som er både billige og rimeligt rekommenderede.

11)

KIF Padel

Et nyt medlem af Dansk Padel Forbund, KIF Padel, åbner med 8 indendørs baner og center
court, forventet åbningstidspunkt primo 2021. KIF Padel bliver dermed vores største
klubdrevne center og giver mange muligheder for samarbejde, som KIF Padel som
foreningsejet klub åbner op for. Bestyrelsen vil gerne uddelegere opgaven til FB at finde på
spændende vinkler i samarbejdet med lige netop dette nye medlem.
12)

Fondsansøgning

OE bemyndiges til at tage kontakt med en større fond omkring støtte til særlige opgaver for
Dansk Padel Forbund med overskriften, at gøre padelsporten til en folkesport.
13)

SoMe – er vi skarpe nok?

Vi havde her en længere principiel diskussion om, hvor vidt vi er skarpe nok på de sociale
medier. Vi kom i første omgang frem til, at det er vi ikke, men vi kan godt selv blive bedre.
Vores primære kommunikationskanal er Facebook, og det vil vi fortsætte med, indtil en
nærtstående påtager sig at kommunikere vores facebook-budskaber videre på fx Instagram
og twitter.
OE mente endvidere, at det er vigtigt, at vi alle påtager os opgaven at markedsføre Dansk
Padel Forbund på de sociale medier, og personligt ville han gerne selv bidrage mere til det.
Det er stadig beslutningen i Dansk Padel Forbund, at vi på de sociale medier hver især i
bestyrelsen kan kommunikere på forbundets vegne uden forudgående godkendelse eller
censur, og at det indtil videre har fungeret rigtigt godt, da vi alle har samme strategiske
orientering. Vi holder dog også fast i, at de vigtigste officielle budskaber fra DPF først skal
annonceres på vores hjemmeside, dernæst på padelforbundets egen facebook-side,
hvorefter vi kan poste dem frit i andre padelfora, hvor vi finder det passende.
Tanken om en ekstern SoMe-ansvarlig, selv på frivillig basis, er tiltalende, men også svær,
fordi vores PR også er strategisk kommunikation, og derfor bedst forvaltes af folk meget
tæt på padelforbundets bestyrelse.
14)

DM og TV-afvikling tilpasning?

Vores senior DM-finaler for Damer og Herrer bliver vist på TV-kanalen SportLive d. 5.
december 2020 klokken 19-22, der sender live fra Padel Star i Århus.
Vi vil gerne lave flere TV-turneringer i 2021, og SportLive vil meget gerne vise dem. OE
holder kontakt med SportLive og vi finder et passende koncept for TV-padel, der kan vises i
løbet af 2021.
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15)

Hvordan får vi lavet padelklubber i hver eneste kommune?

Vi er enige om, at det er vigtigt at få stiftet rigtige padelklubber, der er medlemmer af DPF,
i de kommuner der har padelbaner og endnu ikke har padelklubber. Selv kommuner uden
padelbaner kan have padelklubber, der arbejder for etablering af padelbaner i kommunen.
Københavns Kommune er et strålende sørgeligt eksempel på, at der kun spilles pay&play,
og dette selv i det kommunalt ejede Grøndal Center, der har 4 padelbaner.
Det er vores opgave at finde ildsjæle og padelspillende organisatorer, der vil skabe
padelklubber, der både kan bakke op om Dansk Padel Forbund, men også være talerør for
padel og overtale kommuner til at investere i padelsporten, enten ved at give klubstøtte til
at købe sig tid i padelcentre eller ved at sikre at kommunerne selv investerer i padelbaner.
16)

Lasse som turneringsansvarlig – mangler assistenter og afløsere

Vi er enige om, at LV er en gudsbenådet turneringsarrangør, og at vores Rankedin-software
er en herlig hjælper til turneringsafvikling. Vi forventer dog så mange turneringer i løbet af
2021, at Lasse får brug for betydelig hjælp. DK vil gerne assistere, og vi vil gerne have
andre dygtige arrangører, der kan hjælpe LV fremadrettet. I Ballerup Padel Klub, hvor LV er
formand, er der efterhånden rigtigt mange turneringsarrangører, så det bør være muligt at
finde flere relevante personer fremadrettet.
17)

TV-baner eller nationalt center? Hvad vil vi og hvordan?

OE satte punktet på dagsordenen for at få en snak om, hvorvidt vi strategisk ønsker os et
”nationalt padelcenter” eller om vi i virkeligheden skal arbejde mere for at sikre, at der
findes en række attraktive TV-baner, hvorfra der både kan være publikum men først og
fremmest skabes god TV-padel. OEs bekymring omkring et ”nationalt center” går på, at vi
skal passe ualmindeligt godt på med at committe os til nogle udbydere frem for andre i
længere perioder af gangen, hvilket vi dog heller ikke har på dagsordenen. Til gengæld
konstaterer vi også i bestyrelsen, at mange padelbaner bygges efter laveste fællesnævners
princip, og med snart 200 padelbaner i Danmark og os bekendt endnu ikke én åben bane,
der har ”TV-faciliteter” eller bygget så ”out of court” spil er tilladt. OE ser derfor en opgave i
at fortælle ambitiøse padelbyggere om, at der skal være en form for publikumsbane/TVbane. Det er dog bestyrelsens forventning, at mange af de kommende padelcenterbyggerier også vil huse det, vi kalder TV-baner, og så får vi også et større udvalg at vælge
imellem, når vi arrangerer padelturneringer som der skal TV på.
Emnet tages op på næste møde igen, da vi især gerne vil have FBs inputs hertil.
18)

Padelsportens dag, åbent hus padeldag?

Måske. Punktet udsat til næste møde.
19)

Nordic Padel Open

Ja, en gang i 2021. Kræver en større indsats og en corona-fri tid. Konkret udsat til FB, der
er idémanden, er tilbage. Vi har dog sikret eventuelle relevante dotcom-adresser til
arrangementet.
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20)

Danish Padel Awards – udsættes

Danish Padel Awards, der var programsat til d. 29. december 2020, kan ikke afvikles med
det nuværende forsamlingsforbud, og vi vurderer at det er for optimistisk at håbe på at vi
kan lave en fest med flere hundrede mennesker på denne side af nytår. Vi har indtil videre
valgt en dato der hedder d. 20. marts 2021, hvis corona-situationen til den tid ellers
tillader det.
21)

Frivillige hjælpere

Vi har heldigvis mange mennesker, der tilbyder frivillig arbejdskraft til Dansk Padel
Forbund, men det er ikke alle, som vi lige kan finde opgaver til, samtidig med at vi alligevel
godt ved, at der er ubegrænsede mængder af opgaver at gå i gang med.
Vi havde en snak om, hvordan vi eventuelt kan aktivere de gode mennesker, der gerne vil
hjælpe, og også om, hvilken forskel de kan gøre. Samtidig så er vi også interesserede i, at
de frivllige hjælpere selv er organiserede i en padelklub og via denne padelklub hjælper
Dansk Padel Forbund, mens vi er mere beherskede med at tage hjælp ind fra folk, der ikke
er medlem af en etableret padelklub.
22)

Bestyrelseshonorar?

OE mener, at vi skal foreslå aflønning af bestyrelsen på den næste generalforsamling, det
skal gælde fra første møde efter generalforsamlingsdato.
En sådan beslutning skal tages af generalforsamlingen og ikke af bestyrelsen, der alene kan
foreslå det. Det er forudsætningen at forbundet har økonomi til det, og det er vores
vurdering, at det ville forbundet allerede have haft i 2020, hvor vi har brugt en del kræfter
på at foretage opsparing i forbundet.
23)

Mundbind med DPF-logo på

CN og LV stemmer for at vi kaster penge i at købe 100 mundbind med DPF-logoer på. OE
stemmer neutralt og vi betragter hermed forslaget som et ”go”, som CN styrer.
24)

Dato for ordinær generalforsamling 2021

Vi blev enige om at afvikle vores ordinære generalforsamling 2021 d. 6. marts 2021, og
dette kl. 16.00 med efterfølgende middag for deltagerne.
25)

Næste bestyrelsesmøde.

Næste bestyrelsesmøde bliver d. 26. november 2020 kl. 18.00 og mødestedet bliver igen
Augustvej 60, 2860 Søborg.
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