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Mødet foregik online. Deltagere var Lasse Vedersø, Frederik Bentler, Mads
Fuglsang, Christian Nybroe, Daniel Kvist og Mikael Thobo.
1) Status på Head-aftalen. Tryk på tøj fra sponsorer?
Daniel har designet bestyrelsestøj og det er sendt til trykkeriet. Dette tøj
trykkes uden sponsorer, men med DPF-logo på. Så er vi i gang, og det er en
ganske beskeden ordre. Vi er enige om, at vi laver landsholdstøj når vi har styr
på de første internationale kampe der skal spilles, hvor vi samtidig også har
styr på hvilke sponsornavne der skal/kan stå på tøjet.
2) Status på andre sponsorer.
Mikael forklarer, at han har sponsorer til samtlige landsholdssamlinger i løbet
af 2021, og at de bare skal stykkes sammen. Han forklarer også, at der er en
sponsor der gerne sørger for bespisning til landsholdstrænerne.
Mikael laver oversigt over hvilke landshold der skal træne hvor og hvornår i
samarbejde med de enkelte landsholdsansvarlige.
3) Tilbud om Head-bolde med logo på
Tilbud på at få trykt DPF-logo på head-boldene, har bestyrelsen besluttet er alt
for dyrt, og med for lang leveringstid. Bestyrelsen valgte enstemmigt at afvise
tilbuddet, men aftalte samtidig, at Daniel holder kontakt med Head om at se,
om et sådan tilbud måske kan komme på tale for senere levering af padelbolde,
og til en stærkt reduceret pris.
4) Hovedsponsormulighed
Bestyrelsen konstaterede, at flere større danske brands kan være interesserede i at få deres
brand associeret med Dansk Padel Forbund. Ole blev bemyndiget til at gå videre i forhandlinger
med en enkelt af disse, idet kombinationen af beløbsramme og tidsramme af bestyrelsen
umiddelbart dømmes til at være af interesse for DPF.
5) Padel-julesweatre
En virksomhed vil gerne lave julesweatre. Designet ser godt ud, og vi kan kun
opmuntre en sådan virksomhed til at gøre det.
Dansk
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6) Padel Magasin
En udbyder vil gerne udgive et padelmagasin, der skal udkomme til efteråret.
Padelagasinet bliver annoncørfinansieret. Bestyrelsen vil gerne bakke op om et
sådant magasin, men vi ønsker også at holde os i nogenlunde armslængde fra
magasinet.
Det gav os den konklusion, at selv om mange forbund og sammenslutninger
gerne ønsker selv at styre den presse der er omkring deres forbund, så vil vi i
Dansk Padel Forbund egentlig gerne det omvendte – sikre så meget fri presse
som muligt – og ikke mindst sikre, at så mange som muligt interesserer sig for
den journalistiske del af vores sportsgren.
Derfor kan vi ikke alliere os med en udbyder, og slet ikke en udbyder, der alene
finansieres ved hjælp af annonceindtægter. Omvendt vil vi gerne bidrage
positivt til en sådan udbyders journalistiske del, så længe vi hverken stiller
alvorlige krav eller selv skal indblandes i udgiverens arbejde.
Med det udgangspunkt håber vi, at så mange som muligt gerne vil lave padeljournalistik og hermed også udgive padelmagasiner.
7) Vores fremtidsquiz for 2021 – Public?
Der var fuld opbakning fra bestyrelsen til at Ole, i samarbejde med Christian,
lancerer en ”fremtidsquiz” om, hvordan padelsporten ser ud ved udgangen af
2021. Quizzen skal lanceres på Facebook og på vores egen hjemmeside, og på
et kommende Danish Travel Award, eller lignende sted, skal vi annoncere,
hvem der er blevet branchens profet. Med en nævneværdig gave til vinderen.
8) Revision af vores årsregnskab 2020?
Dansk Padel Forbunds årsregnskab er allerede kommunikeret ud, og bliver
sendt til godkendelse på den kommende generalforsamling den 6. marts 2021.
Ole ønskede at være sikker på, om vi ville have regnskabet underlagt revision
eller ej. Regnskabet har ikke tidligere været underlagt revision. Bestyrelsens
vurdering er, at en revision ville give samme resultat, minus omkostninger til
revision (estimeret 12-15.000 kroner + moms), og da det ikke er et lovkrav før
Dansk Padel Forbund anerkendes som medlem af DIF vil vi vente med det, indtil
DIF stiller krav herom.
Som det fremgår af regnskabet, har 2020 været et økonomisk godt år for Dansk
Padel Forbund med et overskud på 179.570 kroner. Vi skriver dog i regnskabet,
at hvis vi valgte at periodisere kontingentindtægter, indtægter fra sponsorer og
spillerlicenser, ville vi skulle reducere resultatet med 99.000 kroner som skulle
hensættes til indtægter i 2021. Det ændrer ikke på, at 2020 har været et godt
år for økonomien i Dansk Padel Forbund.
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9) Samarbejde med SportLive 2021
SportLive vil gerne fortsætte samarbejdet med Dansk Padel Forbund i 2021
omkring DM til efteråret. Det vil Dansk Padel Forbund også gerne. Ole prøver
at få en aftale på plads med SportLive under rimelige betingelser.
10)

Turneringssamarbejde med Padel to the Medal

Lasse foreslår endnu tættere samarbejde med Padel to the Medal. Bestyrelsen
bemyndiger Lasse til at fortsætte forhandlingerne. Endelig aftale skal dog
underskrives også af formanden og være til gennemgang og kommentering af
bestyrelsen før underskrivning, når de kommer så langt.
Der er enighed i bestyrelsen om, at samarbejde vil være godt for sporten, for
Dansk Padel Forbund, og ikke mindst for frigørelse af Lasses mange aktiviteter.
Vi vil dog heller ikke give eksklusivitet, og vi vil selv forbeholde os retten til i
DPF-regi at lave de turneringer, vi synes der kan være brug for, ud over dem,
vi har aftalt med Padel to the Medal, at de skal afvikle.
11)

Vores definition af padelsporten

Der er enighed om i bestyrelsen, at det ikke længere er hverken nødvendigt
eller retvisende at kalde padel for ”80% tennis, 20% squash”. Ligesom vi for
tid tilbage blev enige om, at det ikke længere er hverken nødvendigt eller
retvisende at kalde padel for padel tennis.
Bestyrelsen er enige om, at vi fremadrettet tillader os at betragte den
almindelige danske borger som oplyst nok til at vi kalder padel for padel, og at
vi beskriver, at padel er en batsport, som kan betragtes som værende i familie
med andre bat- og ketcher-sportsgrene.
12)
Landsholdstræninger – hvad er planen for 2021? Og
eksekveringen af den?
Se behandling på punkt 2. Mikael Thobo laver en kalender for 2021.
13)

DPF Ligaen – status

Bestyrelsen bakker op om de beslutninger der er taget omkring, at DPF Ligaen
spiller i 2 årlige omgange, at holdene spiller 2 kampe når de mødes, og at der
bliver 5-8 hold i hver division. Vi forventer, at næste runde af DPF Ligaen
kommer til at starte så snart der åbnes op igen, og at den kan afsluttes senest
30. juni 2021.
I øvrigt er der mulighed for, at vi kalder DPF Ligaen noget andet, hvis vi får en
sponsor til det.
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14)

Nyt om nye og gamle padelklubber?

Der er mange nye padelklubber på vej. Håber vi. Hører vi. Generelt blev vi
enige om at optrappe indsatsen med at hjælpe lokale indsjæle med at skabe
en padelklub også i de kommuner, der slet ikke har padelbaner, sådan at
interessegruppen i det mindste er stiftet, og dermed også en
”pressionsgruppe”, der kan overbevise politikere om, at padel er en rigtig
investering for kommunen.
15)

Forberedelse af vores generalforsamling 6. marts 2021

Bestyrelsen var enig om, at vi fastholder generalforsamling den 6. marts 2021,
uanset om Danmark holder lukket eller åbent. Hvis Danmark fortsat holder
lukket bliver det en online-generalforsamling, og hvis Danmark er en smule
(eller helt) åbent, bliver det online i kombination med fysisk tilstedeværelse på
Augustvej 60, 2860 Søborg.
Det bliver IKKE den generalforsamling vi havde drømt om, startende med en
generalforsamlingsturnering, dernæst generalforsamling, og dernæst middag
og drinks til deltagerne. Medmindre vi er meget heldige. Tidspunktet holder vi
fast i. Vores vedtægter tillader online generalforsamling (vi har ikke skrevet
noget om det), og livet må jo fortsætte, med eller uden corona-nedlukning.
De vigtigste punkter på generalforsamlingen er indtil videre godkendelse af
regnskab 2020, budget 2021, og så valg af bestyrelsesmedlemmer, hvoraf flere
poster er på valg.
Ole indkalder og sørger også for at samle ind med punkter til dagsordenen.
Endelig dagsorden kan vi netop udsende efter næste bestyrelsesmøde.
16)

Kort om konflikten med Dansk Tennis Forbund

Der var enighed i bestyrelsen om, at det er vigtigt at vi har en forklaring til de
padelspillere, der vil vide mere om konflikten. Vi har derfor valgt at lave en
skriftlig opsummering af konflikten, så at vi ikke mundtligt skal forklare det
samme igen og igen. Vores forklaring skal ligge på vores hjemmeside, men
behøver ikke at være en vi laver at for stor reklame for, da vi hellere vil
kommunikere alle de positive ting ud. Den skal dog findes tilgængelig for dem,
der vil vide det, og for dem vi synes der skal vide det. Vi har lagt linket under
https://danskpadelforbund.dk/wp-content/uploads/2021/02/Kort-omkonflikten-om-padelsporten.pdf.
17)

Nyheder på vores hjemmeside

Vi havde igen diskussionen om, hvad vi skal poste på vores hjemmeside, og
Ole mener fortsat, at de vigtige strategiske posts ikke kan laves af andre end
bestyrelsen selv. Vi er i bestyrelsen enige om, at vi dog gerne skal huske at
lave posts så meget vi kan, af emner med relevans.
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Der er også enighed om, at vi – gerne på facebook-hjemmesiden – gerne må
poste alverdens af de ”mindre strategiske” nyheder, også dem, der ikke
nødvendigvis er store nok til at komme på vores hjemmeside.
Som allerede aftalt forlængst har vi alle i bestyrelsen mulighed for at
kommunikere på Dansk Padel Forbunds vegne, og det er et særtræk, vi indtil
videre kun har haft god erfaring med.
18)

Danish Padel Award. Er 20MAR21 realistisk?

Nej. Bestyrelsen valgte enstemmigt at udsætte Danish Padel Award, og denne
gang på ubestemt tid. Ikke fordi vi ikke vil gennemføre det, men fordi vi har
aflyst to datoer nu, og stadig ikke har afklaring for, hvornår vi igen kan samles
måske 300 mennesker.
Når vi ikke længere har forsamlingsforbud, så vil vi finde en konkret dato til
arrangementet, og det bliver under ingen omstændigheder et forsinket ”2020arrangement”, men et arrangement, som vi fortsat har ambitioner om at
afholde årligt, at regne sådan cirka fra den første gang vi kommer til at lykkes
med det.
19)

Private centre som medlemmer

Vi er stadig ikke afklarede om det ikke kunne være en fordel for os, hvis private
centre også havde ret til at være med i Dansk Padel Forbund. Men vi tænker
det kan være ret praktisk for alle parter med mere regelmæssig kontakt mellem
Dansk Padel Fobund og de private centre. Ole og Christian blev enige om at
gennemlæse andre sportsforbunds vedtægter, herunder især fra Dansk Golf
Union, for at se, om vi på en måde kan integrere de private centre uden at gå
på kompromis med vores vedtægter i forhold til vores kandidatur til
medlemskab af DIF.
20)

Eventuelt

Næste møde bliver – som allerede aftalt - 25. februar 2021 klokken 17.30.
Det bliver igen online, da vi egentlig synes det fungerer godt nok og sparer en
del transportomkostninger. Nåja, så er Danmark også stadig lukket ned til den
tid.
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